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„Думка" і ,,Прометей 
вшановують пам'ять 

І. Задорожного 

Оля Шуган (зліва) і Ія Вілсон в редакції „Свободи' 

Ню Йорк, Н.Й. - Цієї 
суботи й неділі, 16-го і 17-го 
квітня ц.р., відбудуться в 
Ню Йорку і Філадельфії 
особливі концерти-бенефі-
си двох хорів - мішаного 
„Думка" під диригентурою 
Семена Комірного і з фор-
тепіяновим супроводом Те-
тяни Поташко і чоловічого 
„Прометей" під дириген-
турою Михайла Длябоги і 
при акомпаньяменті Ірини 
Пелех, відомих одиниць не 
тільки у З'єднаних Стейтах 
Америки і Канаді, але та-
кож в інших країнах україн-
ського поселення. 

Особливість цих концер-
тів полягас в тому, що ними 
згадані хори не тільки вша-
новують свого колишнього 
диригента, як також дири-

гента Капелі Бандуристів 
ім. Т. Шевченка в Дітройті 
та інших хорів, покійного 
вже Івана Задорожного, але 
також призначають ввесь 
дохід з імпрез на будову 
пам'ятника на його могилі. 
Значну суму, можливо на-
віть підставовий капітал на 
цю будову, пожертвує Ка-
пеля Бандуристів ім. Шев-
ченка, яка вже раніше ініці-
ювала будову відповідного 
пам'ятника, але не здійсни-
ла цього проєкту з незалеж-
них від неї причин. 

Концерт у Ню Йорку ВІД-
будеться вже в цю суботу о 
гол 6-ій вечора в залі Купер 
Юніон при 3-ій авеню і 7-ій 
вулиці, а у Філядельфії в не-

іПродовження на crop. 3) 

Влаштовують курси 
дереворізьби в Українському Музеї 

Ню Йорк. Н.Й.----.У кра-
їнський Музей у Ню Йорку 
влаштовує від 16-го квітня 
до 18-го червня ДЄСЯТИТИЖ-
неві курси дереворізьби ДЛЯ 
дорослих і дітей від 12 до 16 
років. В курсах можуть бра-
ти участь початківці і дос-
відчені різьбарі. 

Вживаючи інструменти, 
що їх замовив Музей за 
посередництвом Sculpture 
Associates, курсанти змо-
жуть вивчати техніку різь-
би від простої лінії до склад 
них взорів. Курсанти дові-
даються про різні породи 
дерева, придатного для дере-
ворізьби. Закінчуючи курси, 
студенти зможуть виконати 
різьблений хрест, дерев'яну 
касетку чи обкладинку аль-
бому, як свій заключний 
проект. 

Організатором курсів де-
реворізьби в Українському 

Музеї і першим викладачем 
на них був мистець-різьбар 
Михайло Чсрешньовськии. 
Його праці виставлялися на 
багатьох виставках у різних 
музеях та галеріях Амери-
ки, Канади та Европи. Про 
його працю зроблено доку-
ментальний фільм. 

На цьогорічних курсах 
викладатиме колишній 
учень М. Черешньовського 
Роман Косенко-Вольвич. 

Курси відбуватимуться в 
суботи, від 1:30 до 4:30 по 
полудні. Оплата - 40 дол. 
дорослі, 35 дол. члени Му-
зею, ЗО дол. пенсіонери і 
студенти; діти від 12 до 16 
років — безплатно. 

Зацікавлені особи повин-
ні заздалегідь записатися на 
курси. Реєстрація і додат-
кові інформації телефоном: 
(212)228-0110. 

МОСКВА „ПРИВОДИТЬ до 
ПОРЯДКУ" ЛЬВІВСЬКИХ 

ПРОЗАЇКІВ 
Ню Йорк, Н. Й. (Пресо-

ва Служба ЗП УГВР). -
Згідно з „Радянською Ук-
раїною" з 25 березня ц.р„ в 
Москві в конференційній 
залі Союзу письменників 
СССР відбулося 23 березня 
ц.р. засідання „Ради з укра-
їнської літератури, на яко-
му були обговорені нові 
твори прозаїків Львівщи-
ни". Йшлося тут про твор-
чість таких письменників, 
як Роман Іванчук, Роман 
Федорів, Микола Ільннць-
кий, Дмитро Герасимчук, 
Григорій Глазов, Георгій 
Книш, Ніна Бічуй, Левко 
Різник, Тарас Салига, Ва-
силь Стефак і Микола Пет-
ренко. Засідання Ради від-
крив секретар правління 
Союзу Міхаїл Алєксєіи; 
„прокурором", який перевів 
„аналізу явищ, характер-
них для нових творів львів-
ських літераторів", був сск-
ретар правління Союзу пи-
сьменників СССР Юрій Су-
ровцев. Виступали також 
Інші члени ради, після зас-
лухання звіту керівника 
Львівської письменницької 

організаціії Романа Лубків-
ського. І хоч усі відмітили 
„партійність, народність, 
інтернаціональну спрямо-
ваність, публіцистичність" 
у творчості львів'ян, не 
поминули водночас вказати 
на те, що ,,більш значні 
твори не позбавлені окре-
мих недоліків..." Головні 
удари впали передусім на 
журнал „Жовтень". 

Прикметно, що звітуван-
ня Р. Лубківського відбуло-
ся у Москві у всесоюзній 
письменницькій організації, 
а не в Києві, до якого фор-
мально належить львівське 
відділення СПУ, Спілки 
Письменників України. Це 
тільки ще один показник 
грубо-централізаційної по-
літики Кремля навіть у пи-
таннях літератури, який 
трактує і Львів і Київ як 
провінційні осідки своєї нс-
подільної імперії. Дійшло 
до того, що Москва навіть 
не старається робити вигля-
ду, що вона придержується 
будь-яких формальностей 

(Продовження на crop. 3) 

Плянується „Панорама 
Української Молоді 1983" 

РОДИНА ВАЩЕНКІВ ПОКИНУЛА 
АМБАСАДУ В МОСКВІ 

Джерзі Ситі, Н.Дж. - У 
плянування літнього сезону 
на Союзівці, вже 31-го від 
початку постання цієї при-
вабної оселі Українського 
Народного Союзу в Кет-
скильських горах, пляну-
вання, що його проводить 
новопризначена на постди-
ректора мистецьких npor– 
рам Союзівки Аня Дидик, 
помітне місце займає тур-
бота про молодь. 

І так чотири дні вже май-
же відразу на початку сезо-
ну — від четверга, 7-го лип-
ня, до неділі, 10-го липня 
включно — за ініціятивою 
керівниці Відділу братської 
діяльности при Головній 
Канцелярії УНС Марти 
Кордуби відбудеться „Па-
норама Української Моло-
ді 1983" — імпреза, яка 
дасть форум культурного, 
товариського і духового 
обміну для молодих-дорос-
лих українок і українців. 

У цю категорію молодих 
союзрвців І ТИХ, ЩО СОЮ-
зовцями повинні якнайш-
видше стати, входять моло-
ді професіоналісти і студен-
-и коледжів та університе-
тів, хоча тут не робиться 
обмежень щодо віку чи фа-
хів уже осягнених і майбут-
ніх. 

Нюйоркська громада готується вшанувати 
Брата Еміліяна Турка, ЧСВВ 

Ню Йорк. Н.Й. (Р.Голі-
ят). - Отець ігумен Патрикій 
Пащак. ЧСВВ. парох церк-
ви св. Юра в Ню Йорку 
призначив неділю, 24-го 
квітня ц.р., для вшанування 
брата Еміліяна Турка, ЧС-
ВВ, який обходитиме своє 
50-ліття монашого життя. 

Нюйоркська г ромада бу-
де мати особливу нагоду 
вшанувати брата Еміліяна, 
який для Церкви і громади 
працює понад 40 років. Па-
рофія церкви св. Юра впро-
довж тоцо часу мала ряд 
нових священиків і парохів, 
але цей самий монах Емі-
ліян залишався на цьому 
самому місці, щоб вказува-
ти новоприбулим СВЯЩЄНИ-
кам про всі справи,зв'язані з 
парафією і школою св. Юра 
На протязі тих понад 40 ро-
ків в Ню Йорку брат Емілі-
ян виконував різні завдання 
і припоручення, що накла-
дали на нього його настоя-
телі й Чин св. Василія Вели-
кого. 

Немає в нашій громаді 
члена парафії св.Юра, який 
особисто не знав би брата 
Еміліяна, ЧСВВ, відданого' 
працівника Церкви й шко-
ли. Під час його перебуван-
ня в Ню Йорку вже друге 
покоління дітей закінчили 
школу св. Юра знають і 
пам'ятають Еміліяна, який 
постійно допомагав й допо-
магає українській дітворі 
порадами й взірцевими вка-
зівками. Пам'ятають його 

Брат Еміліям 

доброзичливе серце україн-
ські вояки, які прощалися з 
ним, від'їжджаючи з Ню 
Йорку під час Другої світо-
вої війни на воєнні боєвища 
Европи й Азії. Брат Еміліям 
усіх потішав і у своїх щодсн-
них молитвах просив Bce– 
вишнього про їх щасливий 
поворот домів. 

Василь Турко, народже-
ний 2-го грудня 1917 року в 
Вінніпегу, Канада. Його 
батьки, Михайло й Евфемія 
Турко, приїхали до Канади 
в 1911 році і замешкали в 
Вінніпегу. Обоє родом зі 
Сокальщини, Західня Укра-
їна, привезли зі собою до 
Канади любов до своєї Цер-
кви, обряду й народу й цю 
любов передали своїм си-

нам, Василеві й молодшо-
му Миколі, який під цю 
пору працює при летунстві 
в Вінніпегу, в бюрі метеоро-
логії. 

Старший син Василь в 
1933 році вступив до манас-
тиря отців Василіян у Мон-
дейр, Альберта, а в 1934 
році він отримав габіт і 
прийняв чернече ім'я Емілі-
ян. 

Це перший Василіянсь-
кий манастир і новіціят в 
Канаді. Під зарядом цього 
манастиря було в той час 
кілька великих фарм. Apxi– 
тектом будинку, в якому 
замешкали монахи й місти-
лася школа, був о. Филнп 
Ру, з походження німець. 
Він так полюбив українсь-
кий обряд, що став нашим 
священиком. Новикививча-
ли схолястику, риторику, 
філософію і теологічні нау-
ки. Фармами завідував брат 
-господар, а коло худоби 
були затруднені світські 
люди. Під час жнив, вся 
братія переривала свої ва-
кації і з'їжджалнея до мана-
стиря, щоб допомогти вчас-
но зібрати урожай, а опісля 
помагали в молоченні. 

В друкарні працювали 
брат Еміліян, брат Павло 
Полянський і брат Констан-
тин Внсочанський — тепе-
рішній парох у Воррені, 
Мнш. У тій друкарні виго-
товлено перше число „Світ-
ла". 

(Продовження на crop. 3) 

Сама думка влаштування 
такої „Панорами", — пояс-
ІІЮС М. Кордуба,-виникла з 
попередніх успішних Фес-
тивалів молоді. Але цього 
літа ці активності є модифі-
ковані, щоб вони охопили 
ширший спектр учасників і 
тем. Тут будуть, як і перше, 
концерти молодих профе-
сійннх виконавців, мистець-
кі виставки, показ фільмів 
на українські теми, серії 
панелів-дискусій і прерізні 
товариські почини. Щоб 
дати можливість новим oco– 
бам і групам брати участь у 
цій Панорамі, як також і 
попереднім учасникам Фес-
тивалів молоді. Відділ Брат-
ської діяльности УНС вже 
заздалегідь звертається до 
зацікавлених Панорамою 
молодих українців відгук-
нутися на адресу тслефо-
ном або листовно: Marta 
Korduba, Ukrainian Natio– 
nal Association, 30 Montgo– 
mery St., Jersey City, NJ . 
07302; tel. (212) 227-5250; 
(201)451-2200. 

На панелях передбача-
ється обговорення таких 
тем: як здобути бажану ка-
р'єру; як іти вперед у науці, 
особливо в українознавчих 
дисциплінах; обізнання з 
різними українськими нау-
ковими центрами в Амери-
ці, Канаді та в Европі і 
подібні. Будуть глибше про 
аналізовані „засоби масо-
вої інформації", буде наго-
да також ближче пізнати 
„електронну медію" тощо. 

Панорама повинна дати 
можливість молодим укра-
їнцям і українкам, з відда-
лених міст і місць Канади 
та ЗСА, проявити себе на 
згаданих форумах і також 
познайомитися в розваго-
вій атмосфері, про яку под-
бас оселя. Слід звернути 
увагу на спеціяльно знижені 
оплати за перебування на 
Союзівці під час „Панора-
ми Української Молоді 
1983": нічліг і харчування-
20 дол. на день, саме харчу-
вання без нічліга — 12 дол. 
Замовлення на оселю слід 
висилати якнайшвидше, бо 
місця обмежені. Адреса Со-
юзівки: Soyuzivka, UNA Es– 
tate, Foordemoore Rd., Ker– 
honkson, N.Y. 12446 (914) 
626-5641. 

ВЕЧІР ПІСНІ І СЛОВА 
В ЛМКЛЮБІ 

Ню Йорк, Н.Й. - ІзЛіте-
ратурно-Мистецького Клю-
бу повідомляють, що в п'ят-
ницю, 15-го квітня ц.р., в 
годині 7-ій вечора, тут у 
приміщенні цього Клюбу. 
при 136 Друга авеню, відбу-
деться Вечір пісні і слова у, 
виконанні баритона Мико-
ли Фабрики - сольоспів,4 
Тараса М. Грицая — відчи-
тання історичних віршів, 
авторський його виступ, та 
концертманстра Ірини Фаб-
рики — фортепіяиовий суп-
ровід. 

Москва, СССР. Після 
чотирьох років і 9 місяців 
перебування в американсь-
кому посольстві в Москві 
шість совстських громадян 
п'ятидесятників спокійно 
покинули посольство і від'ї-
хали до свого родинного 
місця проживання в Сибірі, 
надіючись, що недавній до-
звіл емігрувати їхній родич-
ці Лідії Ващенко вказує на 
рішення совстських властей 
дозволити їм усім виїхати 
за кородн. 

Група службовців посоль^ 
ства і журналістів зібрали-
ся на подвір'ї посольства і 
дивилися, як сім'я Ващенків 
покидала своє мешкання, 
дехто з них усміхався, але 
особливого зворушення не 
було видно, коли Ващенкн 
ввійшли в малий автобус 
посольства, щоб від'їхати 
на летовище Домодєдово 
на південь від Москви. 

Родина Ващенків присяг-
ла, що не покине американ-
ського посольства до того 
часу, поки совстські власті 
не дозволять їм і приблизно 
ще двадцятьом членам їх 
родини в сибірському селі 
Черноґорск виїхати ло кра-

їни, де вони змогли б вільно 
практикувати свою віру. 
П'ятидесятництво, як і ІНШІ 
протестантські фундамен-
талістські релігії не дозво-
лені в Совстському Союзі. 
Совстські власті говорять, 
що релігійні практики і ві-
рування цих визнань nopy– 
шують закони совгтської 
держави. 

Дозвіл емігрувати олно-
му із членів сім'ї. 32-літній 
Лідії Ващенко, змінив рі-
шення шістьох ІНШИХ Ч.1С-
иів сім'ї Ващенків. Як відо-
мо, Л. Ващенко покинула 
посольство 14 місяців тому 
у зв'язку з хворобою і nepe– 
буванням у лікарні. З лікар-
ні Лідія повернулася ло ріл-
ного села Чсрногорска в 
Сибірі, де й дістала дозвіл 
на емігрування. 

„Ми вважаємо виїзд Лі лн 
з Совстського Союзу як 
добру познаку для наших 
родин", - сказала Любов 
Ващенко, сестра Лідії. „Ми 
маємо запрошення від Лідії 
з Ізраїля, і ми надіємося на 
Бога. Він ніколи не покидав 
нас і ніколи не залишить 
нас". 

ПРОПОНУЮТЬ ДЕЯКІ ЗМІНИ 
У СТРАТЕГІЧНОМУ ОЗБРОЄННІ 

В чикагських виборах 
Г. Вашінґтон переміг Б. Ептона 

Чикаго, Ілл. - Konrpec– 
мен Гаролд Вашінґтон здо-
був 3,5 відсотка голосів 
більше відреспублікансько-
го кандидата Бернарда Е. 
Ептона і тим самим виграв 
вибори на посадника Чика-
го, цього великого міста на 
середньому заході. Своєю 
перемогою Вашінґтон про-
довжив традицію демокра-
тичної адміністрації і стане, 
після заприсяження, nep– 
шим негром посадником і 
цього „Міста вітрів". 

Вибори проходили на ра-
совому тлі і ще у вівторок 
вечором, 12-го квітня, не 
було відомо хто властиво 
осягнув перемогу, бо різни-
ця голосів була дійсно дуже 
незначна. О годині 11-ій 
вечором кореспонденти, ІН-
формуючи про перебіг ви-
борів, подавали, що Г. Ва-
шінгтон здобув 395,331 го-
лосів, тобто 50 відсотків, а 
Б Ептон 390,638 тисяч, та-
кож50 відсотків. Натомість 
у середу вранці, 13-го квітня 
засоби масової інформації 

поінформували, що кон-
гресмсн Г. Вашінґтон здо-
був незначну перемогу. По-
літичні спостерігачі завва-
жують, що ще в історії МІС-
та в голосуванні на посад-
ника не брало участи 88 
відсотків голосуючих грома-
дян, в тому числі багато 
негрів і пуерторіканців. які в 
деяких дільницях створили 
сильну коаліцію для підтри-
мки Г. Вашіштоіїа. На дум 
ку спостерігачів, Вашінґтон 
їм завдячує перемогу, бо в 
білих дільницях він отри-
мав дуже незначну кількість 
голосів. 

Багато демократів голо-
сували за Ептона, не маю-
чн іншого вибору, піс-
ля того, як у передвибо-
рах білі демократи розділи-
ЛИ СВОЇ ГОЛОСИ ПОМІЖ ТСПС-
рішнім посадником Джейн 
Бирн і Ричардом Денлі, 
сином колишнього посад-
ника Чикаго, у висліді чого 
Г. Вашінґтон здобув номі-
націю Демократичної пар-
тії. 

В Америці 
СНІГОВІ І ДОЩОВІ БУРІ, сильні вітри, які в багатьох 
місцях набрали швидкість 50 і більше миль на годину, 
наробили чимало матеріяльної шкоди в багатьох стейтах 
ЗСА. Також ріки, набравши забагато води, залляли багато 
місцевостей. Найбільше у цьому відношенні потерпіли 
стейти Міссісіпі і Луїзіяна після виливу ріки Пирл, не 
зважаючи на те, що мешканці посилено намагалися 
зупинити воду при допомозі мішків з піском. Нова буря 
минулої суботи й неділі, яка захопила багато стейтів на 
заході, середньому заході і північному сході, змусила 
посадників багатьох міст і містечок проголосити стан 
перестороги для населення. Наприклад, в Ровд Айлснді 
випало 4,5 інчів доту на протязі тільки однієї доби, 
загроженими були багато місцевостей в Мишиґені, Новій 
Англії, північному Ню Джерзі та інших. Натомість в 
стейті Юта випало понад 10 інчів снігу. У наслідок цих 
атмосферичних заворушень загинуло і були поранені 
багато осіб. 

ВШАНОВУЮЧИ ЖЕРТВИ гітлерівського голокосту, 
президент Роналд Регсн заявив у своєму виступі у Капітал 
центрі у Ландовері, Мд., де відбувалося чергове зібрання 
жидів, які пережили голокост, та їхніх родин, що страхіття 
німецьких нацистів світ ніколи не забуде. Згідно з 
інформацією преси на чотириденному зібранні було понад 
10,000 осіб. Під час зустрічі відбувались, як звітують 
кореспонденти, часто зворушливі сцени людей, які 
пережили голокост. але не мали змоги зустрінутись на 
попередніх подібних зустрічах. Р. Регсн зокрема підкрес-
лював важливість таких зустрічей, бо вони пригадують не 
тільки учасникам, але також цілому світові про жахіття 
тих часів, які не повинні повторитися в майбутньому в 
будь-якій частині світу. 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО губернатор нюйоркського 
стейту Маріо Квомо вислав свого найкращого поссредни-
ка у переговорах, а Рада транспорті' застосувала тиск на 
профспілку, залізничники підміських поїздів лінії Метро-
Норт не погодолись з пропозиціями Ради і не вийшли на 
роботу. Понад 70,000 пасажирів ще й досі поставлені в 
дуже незручну ситуацію, бо змушені шукати іниіих засобів 
транспортації. Голова МТА Рнчард Равіч заявив у 
понеділок, 11-го квітня ц.р., що переговори зайшли у 
сліпий кут і він особисто не бачить іншого виходу, як 
припинити розмови і передати цю справу під контролю 
стейтових властей. 

ЗУСИЛЛЯ, ЩОБ ВИЧИСТИТИ вагони підземки в Ню 
Йорку із „граффіті" не мають успіху. 25 відсотків вагонів 
помальовано на біло з надією, що молоді злочинці їх не 
будуть розмальовувати. Однак всі вони вже є покриті 
численними „граффіті" у найбільш ярких кольорах. 

Вашінґтон. - Спеціяль-
на президентська комісія, 
яка складалася з людей оби-
двох політичних партій, 
опублікувала і перелала 
президентові Роналдові Ре-
генові своє звідомлення із 
тримісячної праці. Звідом-
лення охоплює 10,000 слів і 
заторкус в першу чергу стра 
тегічну міжконтинентальну 
нуклеарну зброю, зокрема 
тяжкі ракети типу MX, які 
потребують окремих CXOB-
ків. бо їх тяжко перевозити 
з місця на місце, як цс прак-
тикус армія з іншою нукле-
ариою зброєю, зокрема ра-
кетамн. 

Головою цієї комісії с. чи 
зглядно був смеритованин 
генерал летунства Брент 
Сковкрофт. Він. після nepe– 
лачі документу Прсзиден-
тові і копії секретареві Дс-
партаменту оборони Kac– 
иарові Вайнбсргсрові. внс-
гупив на короткій пресовій 
конференції і заявив корсс-
пондентам, що спеціальна 
комісія переглянула цілість 
нуклеарної стратегії ЗСА і 
прийшла до висновку, що 
ракети типу MX не тільки 
луже коштовні, але страте-
гічно не вигідні і політично 
являються зупинкою у пс-
реговорах із Совгтськнм 
Союзом про скорочення 

стратегічної міжконтинеН" 
тальної нуклеарної зброї. 
Принаймні їх використову-
ють лідери СССР для своїх 
пропаї аилнвних цілей і 
бльокування самих nepero– 
ворів. 

Комісія тому пропонує 
шеншити існуюче напру-
ження і можливість нуклеар 
иої війни шляхом заскочен-
мя противника. „Ми npono– 
иусмо нові напрямні в нук-
леарному озброєнні, - зая-
вив ген. Б. Сковкрофт. — і 
підписання нового догово-
ру про скорочення нуклеар-
ноі зброї". Покликана в 
січні ц.р. президентом P.Pc– 
геном спечіяльна комісія 
рекомендує Адміністрації 
перейти на продукцію одно-
головковйх ракет меншого 
калібру, які, практично бе-
ручн. можуть у випадку вій-
нн виконати таке ж саме 
завданнях, як величезні тяж 
кі MX І багатьма атомови-
мн головками. 

Політичні і військові спо-
стерігачі думають, що про-
позиція комісії зрушить з 
місця справу ухвалення фон 
лів на міжконтинентальну 
зброю в обидвох палатах 
Конгресу і причиниться до 
скорішого схвалення фон-
дів на оборону. 

Висловлюються проти додаткової 
допомоги Ель Сальвадорові 

Вашінґтон. - Підкомісія 
закордонних справ у KOHI– 
ресі завдала удар політиці 
Адміністрації президента 
Роналда Регсна відносно 
Латинської Америки, про-
голосувавшн у вівторок, 12-
го квітня, резолюцію, якою 
відкинула Додаткову війсь-
кову' допомогу Ель Сальва-
дорові і поставила вимогу 
заборонити ЗСА допомага-
тн повстанцям Нікарагуа 
без спільного схвалення 
Конгресу. 

Після гарячих дискусій 
підкомісія відхилила додат-
кове прохання Президента 
дати Ель Сальвадорові до-
датково 50 мільйонів доля-
рів військової допоміи і 
зменшила з 86.3 мільйона 
до 50 мільйонів долярів 
допомогу на 1984 фіскаль-
НИЙ р ік Цю ДОПОМОГУ ІПЛ-

комісія узалежнила також 
від запевнень, що число 
американських дорадників 
буде обмежене до 55 осіб і 
що демократичні процеси 
в Ель Сальвадорі будуть 
укріплені. 

Підкомісія гаїсояі ухвали-
ла пропозицію заборонити 
будь-яку допомогу ЗСА для 
повстанців Нікарагуа ,.пря-
мо чи посередньо", поки 
Президент не звернеться зі 
спеціяльною вимогою, яка 
буде схвалена обидвома 
палатами Конгресу. Ціухва 
лн підкомісії перейшли на 
обговорення до повного 
складу комісії, де лунають 
суперечливі голоси віднос-
но допомоги центральноа-
мериканським країнам у їх 
боротьбі проти лівих пар-
тизанських рухів. 

У світі 
ТЕГРАНСЬКЕ РАДІО повідомило, що іранські війська 
розпочали новий наступ на південному відтинку фронту 
шириною 18 миль між населеними пунктами Аїніг і 
Забайлат. приблизно 50 миль на захід від міста Дізфуль. 
Іранці представляють наступ як велику воєнну операцію, в 
якій вже вбили чи поранили понад 3.000 іракських вояків. 
Спалах нові і активних воєнних дій у війні між Іраном і 
Іраком створює нові перешкоди зусиллям країн Перської 
затоки добитися припинення вогню лля того, щоб 
припинити витікання нафти з пошкоджених іранських 
нафтових джерел і очищення великих просторів моря від 
розлитої вже в ньому ропи. 

ТЕГРАНСЬКЕ РАДІО ТАКОЖ повідомило, що Іран 
постачає питну воду до загрожених розливом нафти країн 
Перської затоки. Радіо повідомило, що водовози з 100,000 
ґальонамн воли прибули ло південного порту Ірану, звідки 
пароплави перевезуть цю воду до загрожених країн. 

СТАРАННЯ ОН ЗНАЙТИ розв'язання афганської 
проблеми були поновлені в Женеві в понеділок, 11-го 
квітня, коли заступник генерального секретаря ОН Дієго 
Корловез зустрівся окремо з міністрами закордонних 
справ Пакістану і Афганістану. Метою розмов було 
знайти способи виведення понад 100.000 совстських військ 
з цієї країни і безпечного повернення в Афганістан понад З 
мільйони втікачів, які тепер перебувають у Пакістані та 
Ірані. 

УРЯДОВІ ДЖЕРЕЛА ФРАНЦІЇ повідомляють що 
відвідини Францій міністром зовнішньої торгівлі та 
закордонних економічних зв'язків Китаю Чен Мугуа 
викликали налії Франції на велике китайське замовлення: 
побудчваги в Китаї першу нуклеарну електростанцію. 
Замовлення будівництва електростанції, вартістю бага-
тьох більйонів лолярів. набагато покращить торговель-
ннй стан Франції в економічних відношеннях з Китаєм. 

АЛЬМАНАХ НА 1984 РІК 

Як і кожного року, у цьому часі редакція шоденни-
ка „Свободи" розпочинає підготовчу працю над 
майбутнім Альманахом-Календарем, що в 1984 році 
буде мати своєю головною темою 90-річчя Україн-
ського Народного Союзу. Вже тепер просимо 
авторів, які бажають бачити свої статті, есеї, 
оповідання, поезії, художні нариси чи репортажі 
надрукованими в ^Альманаху УНС 1984", готувати 
такі матеріялн. Реченець надіслання їх до редакції 
„Свободи" - не пізніше 15-го червня цього року. -
Ред. f 
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Аполітична проблема, 
що руйнує народ 

Немає одного дня, щоб американські що-
денники не принесли нових вісток про арешту-
вання за продаж чи посідання наркотиків, або 
що гірше, що сталося нове вбивство чи самогуб-
ство на тлі користування наркотиками, або що 
пограбовано банк чи іншу установу, щоби здо-
бути гроші на купно наркотиків, бо чпенами 
грабіжницької банди бупи наркомани. Один з 
найповажніших журналів в Америці, ,,Тайм" з 11-
го квітня ц. р. присвятив майже ціле число 
проблемі наркотиків, яка ніби не належить до 
ділянки попітики, але важливіша за кожну 
сутополітичну проблему включно з торгами з 
Москвою за зброєння і роззброєння, бо фізично 
і морально розкладає Америку і її понад 230 
мільйонів населення. 

Довголітні студії фахівців розглядають цю 
проблему в усіх її аспектах. За статистикою, що її 
склапа офіційна Адміністрація догляду над 
ліками, разом із приватними агенціями й опито-
вими бюрами та часописами, стверджує, що в 
останніх двох роках чиспо американців, які 
постійно або спорадично користуються нарко 
тиками, зроспо з 15 до 20 мільйонів людей. 
Фахівці твердять, що кожний день приносить 
нових кругло 5,000 „неофітів" - наркоманів. 
Наркотики стали цілою окремою ділянкою 
торгівлі, як ,,бизнес", що тільки в одній ділянці 
кокаїни приносить кругло 25 більйонів долярів 
річного обороту - доставцям і гуртовим і 
деталічним продавцям. 

Наркоманія охоппює старих і молодих. „Тайм" 
заперечує, наче би найбільший збут продавці 
наркотиків мають серед шкільної дітвори, в 
середніх і високих школах. Пересічний користу-
вач наркотиками в ЗСА - особа віком понад 
26 років життя. Приваблює їх втеча від дійснос-
ти, — приваблює їх перспектива, що під вппивом 
застрику героїни чи кокаїни вони перенесуться у 
кращий світ, що будуть переживати щось, чого 
не мають в буденщині. Це така заразлива психо-
за, що автори статтей у тому числі „Тайму" не 
вірять в успіх найбільш радикальних методів, що 
їх в останньому часі вхопилися власті: поліція і 
судівництво зі загостренням кар. Наркотики 
заборонені в усіх 50-ти стейтах Америки. Проте 
вони поширені на ввесь простір ЗСА від океану 
до океану. В останньому році одні тільки агенти 
ФБІ арештували за перевіз наркотиків почерез 
стейтові кордони 4,500 осіб і сконфіскували 
12,500 фунтів чистої кокаїни. Наркоманія ство-
рила теж уже побічний промисл: спеціяльні 
люльки до курення, спеціяльні торбинки для 
ношення при собі наркотиків, спеціяльні ма-
ленькі ваги дгя важення спорошкованої героїни 
чи кокаїни, спеціяльні ложечки для наркотиків. 

Коли ще недавно головним наркотиком, 
предметом погоні за користувачами була марі-
хуана або гашиш, то тепер йдеться про масове 
користування кокаїною і героїною. Масове 
поширення наркоманії довело до створення у 
різних містах окремих відділів для боротьби 
проти наркоманії, які складаються не тільки із 

w;вишколених для цієї цілі членів поліції, але й 
прибережної сторожі, митників на летовищах і 
портах, агентів ФБІ і добровільних дружин при 
різних школах. Однак поруч із посиленою 
боротьбою проти наркоманії зросла активність 
тих, які заливають американський ринок наркоти-
ками. Найбільшим центром є Фльорида - той 
південний американський стейт, який найближ-
чий до Куби. В останньому часі стверджено 
понад усякий сумнів, що комуністичний уряд 
Куби зорганізував цілу програму, як перекидати 
на американський терен наркотики - для 
фізичного і морального розкладу американців. 
Арештовані пачкарі в дорозі з Куби наФльориду 
або на самій Фльориді дали поліції вичерпні 
інформації, як у цій справі заанґажований 
комунізм, який воює проти Америки всіма 
можливими найбільш рафінованими способами. 
Одним із тих способів боротьби, однією з таких 
родів зброї, є саме наркотик. 

Офіційні чинники закликають батьків і 
.педагогічний світ, щоб вони в більшій мірі 
освідомлювали дітей і молодь, як також самих 
себе, своїх рідних, приятелів і знайомих, про 
страхітливі наслідки користування наркотика-
ми. До активних членів кампанії проти наркома-
нії включилася також дружина президента 
Реґена Ненсі, яка роз'їздить по школах і шпита-
лях з промовами проти наркотиків, при чому 
слонукують її до цього найбільш драстичні 
випадки повного фізичного й умового заламан-
ия одиниць, що стали жертвами того страшного 

Аналогу. Провідним гаслом Ненсі Реґен є: „Нема 
менше шкідливого і більше шкідливого наркоти-
ку - всі вони смертельно шкідливі". 

Українці в Америці звикли говорити, що 
наша громада „краща", що наші діти у школах 
кращі. На превеликий жаль - зараза наркотиків 
не оминає і наших людей. Тому треба бити у 
дзвін тривоги. 

М і ж у н і в с рситетськи й 
Центр Європейських Сту-
дій — за участю двох монт-
реальських університетів 
(Конкордія і Квебецький 
університет) та Канадсько-
го Інституту Українських 
Студій в Едмонтоні - про-
вели 25-го і 26-го березня 
дуже успішну конференцію' 
симпозіюм дослідників штуч-
ного голоду в Україні І933 
року. Ініціятива в організу-
ванні цієї конференції нале-
жить професорові історії 
Квебецького університету в 
Монтрсалі, д-рові Романові 
Сербинові, що, на щастя, 
знайшов моральну й фінан-
сову підтримку згаданих 
університетів і Едмонтонсь-
кого інституту. 

Завданням симпозіюму 
було всебічно насвітлити 
штучно викликану голодо-
ву катастрофу в Україні 
1932-33 років, що кошту ва-
ла український народ між 
сім і десять мільйонів 
жертв. Досліджуючи пуб-
лічно цю справу, учасники 
симпозіюму надіялися при-
наймні частинно зірвати 
завісу, за якою приховано 
той злочин геноциду, і спо-
нукати громадськість Ка-
нади й інших країн Заходу 
до ознайомлення з тією 
історичною кривдою укра-
їнського народу. 

Роман Рахманний 

КОНФЕРЕНЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ 
ШТУЧНОГО ГОЛОДУ 

В УКРАЇНІ 
Перший день 

УЖС п е р е л і к TCM ДОПОВІ-
дей показує на всебічність 
тієї спроби. Після відкриття 
конференції (з участю віце-
ректорів обох монтреаль-
ськнх університетів) npor– 
раму докладів розпочав д-р 
Дж. Мейс, дослідник Гар-
вардського інституту укра-
їнських студій, що працює 
над книгою про „Штучний 
голод у Совстській Україні 
1933 році". Його доповідь 
була своєрідною рамкою 
для теперішніх досліджень 
тієї проблеми. Голод в Ук-
раїні виник унаслідок сві-
домо плянованої політики 
винищення українського се-
лянства з допомогою сис-
темн надто високих достав 
зерна і харчів з України для 
російських і русифікованих 
міст, зокрема в совсторосій-
ській федерації. Мотиви 
того пляну були ,,клясовГ, 
а водночас і „національні", 
бо початок тридцятих років 
позначився швидким зрос-

танням російського націо-
налізму в т. зв. інтерна-
ціональному Совстському 
Союзі. 

Як саме компартія про-
водила свою кампанію зби-
рання хліборобських про-
дуктів в Україні та яке зни-
щення вона вчинила — се-
ред селянства, інтелігенції 
та навіть серед партійних 
кадрів Совстської України, 
— говорив проф. Албертсь-
кого університету Б. Крав-
ченко. Професори Квебець-
кого університету, Ж. Mac– 
котто і Андре Лібіх, насвіт-
лили два аспекти оцінки 
голоду в Україні: з точки 
зору диктатури при владі та 
її опозиції, а саме менше-
виків за кордоном. Ці ос-
танні критикували тільки 
економічну політику Кремля 
і драконські методи, але 
визнавали Совстський Со-
юз за прогресивну велико-
державу без уваги на страш-
ні наслідки голоду. 

Марко Царинник, що від 
ряду років збирає докумен-

ти і свідчення про штучний 
голод в Україні, для своєї 
книги, насвітлнв яскраву 
картину затаювання людо-
вбивства в Україні 1933 ро-
ку державними діячами і 
керівниками Великобрита-
нії, Німеччини та Америки, 
не зважаючи на повідом-
лення своїх дипломатів і 
деяких кореспондентів. Зло 
чин тогочасної преси на 
Заході персоніфікований 
зокрема в кореспонденціях 
Волтера Дюранте для „Ню 
Йорк Таймсу". Посередній 
висновок: редакція того ча-
сопису знала правду, але 
воліла затаїти її за ціну т. зв. 
надзвичайних звідомлень 
свого кореспондента на міс-
ці. А він, у приватних роз-
мовах з дипломатами, виз-
навав нищівний голод в 
Україні за факт, хоч писав 
інакше в ім'я власних інте-
ресів. 

Видатний дослідник дс-
мографічних змін у Совєт-
ському Союзі, науковий 
співробітник Албертського 
університету А. Бабйоні-
шев-Максудов (росіянин) 
подав переконливі аналі-
тичні дані про зміни у на-
селенні в Україні, які під-
тверджують голодову ка-
тастрофу. 

(Закінгеннн па стор. ^) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

В орбіті Метрополітальної опери 

Як може вертатися „Про-
видіння" до активної праці в 
УККА, коли „Провидіння", 
яке раніше втратило члена в 
президії УККА, фактично 
не мало жодного впливу на 
діяльність і політику УК-
КА? Як може „Провидін-
ня", під опікою Церкви, 
співпрацювати з теперіш-
нім однопартійним прово-
дом УККА, коли деякі про-
відники цього УККА рішу-
че є проти того, щоб Влади-
ки чи провідники Церкви 
брали участь у засіданнях, 
присвячених переговорам з 
метою замирення? Як може 
„Провидіння”дозволити на 
те, щоб одна політична rpy– 
па використовувала для 
своїх цілей католицьку ор-
ганізацію, а посередньо 
Церкву? 

„А чому СУК' Провидін-
ня' збоку?", — питаються 
ПрОВІДНИКИ ОДНІЄЇ ПОЛІТИЧ-
ної групи за посередницт-
вом аноніма ВБМ. Знову 
очевидна неправда. „Про-
видіння" не стоїть „збоку", 
принаймні покищо, але нав-
паки намагається активно, 
за посередництвом пред-
ставника Владик о. шамб. 
Стефана Чомка, причини-
тися до полагодження не-
порозумінь в нашій грома-
ді. 

Чи можливе порозуміння 
в нашій громаді і чи може 
„Провидіння" вернутися до 
співпраці з теперішнім про-
водом УККА? Ред. Мстис-
лав Дольницький в серії 
статтей в щоденнику „Аме-
рика" дав незвичайно ясну і 
правильну аналізу ситуації 
в нашій громаді і подав 
здорові пропозиції; але на 
ці пропозиції не зареагува-
ли ані провід УККА, ані 
опозиція до теперішнього 
проводу УККА. А ці про-
познції не були НІЧИМ НО-
вим. Вони йшли по лінії 
того, що написав у своїй 
книжці „USA and the Soviet 
Myth"(The Devin-Adair 
Company, Old Greenwich, 

о. Тома Саюк 
віцеканцлер 
Філадельфійської Архиепархії 

ПРОСТИ ЇМ, ГОСПОДИ, БО ВОНИ НЕ 
ЗНАЮТЬ, ЩО ЧИНЯТЬ... 

Conn., 1971,267 рр) прсзи-
дент УККА д-р Лев Добр-
янськнн. В останньому роз-
ділі цієї книжки, прнсвя-
ченому У К КА, д- р Л. Добр-
янськнй виразно пише, що 
УККА не політична, але 
виховна організація. Що 
УККА американська ор-
ганізація громадян ЗСА ук-
раїнського походження, зав-
даням якої заступатися за 
українську справу. Він нічо-
го не каже про володіння 
більшости такої чи іншої 
ідеологічної групи. Д-р Лев 
Добрянський рішуче ВІДКИ-
дас твердження, що УК-
КА має бути сурогатом ук-
раїнського уряду в екзилі 
чи підмінкою українського 
парляменту, і заявляє, що 
УККА не є залежний від 
будь-яких закордонних oce– 
редків. А як воно насправді 
сьогодні? 

Не грас ролі, під контро-
лею якої політичної групи 
буде УККА. Коли ця opra– 
нізація стає політично-пар-
тійною, вона не репрезен-
тус всіх американських ук-
раїнців; а коли провід УК-
КА, всупереч постановам 
статуту, нехтує правами 
суверенних op ran іза ці й-чле-
нів УККА, в тому і „Про-
вндіння", тоді вона стає 
однопартійною. 

Д-р Лев Добрянський не 
згадав, а ред. Мстислав 
Дольницький тільки на-
тякнув, що дало змогу УК-
КА бути 40 років єдиним 
центральним представницт 
вом американських україн-
ців, тому треба нагадати, як 
творився УККА. 

Понад 42 роки тому через 
партійну гризню важко, а 

то й було неможливо CTBO-
рнти єдине представництво 
українців в Америці.Opra– 
нізація Державного Відрод-
ження України, яка тоді 
була чи не найсильнішою і 
могла „опанувати" біль-
шість амсрикансько-україн-
ських організацій, шукаючи 
виходу з ситуації, запропо-
нувала, щоб ідею єдиного 
центрального представ-
ництва здійснили чотири 
братські союзи, які об'єд-
нують українців усіх мож-
ливих політичних переко-
нань. Гак і сталося. При 
ЧОМу ВСІ СТОРОНИ ПОГ0ДИЛИ-
ся, що керівниками УККА 
будуть представники чоти-
рьох братських союзів. Ос-
таточне домовлення було 
зроблене в Централі Союзу 
Українців Католиків „Про-
видіння". 

І так проіснував УККА 40 
років, а напередодні ХНІ 
Конгресу американських 
українців він об'єднав усі 
наші центральні організа-
ції. 

Неправду пише ВБМ, що 
„о. митр. Вол. Білинськнй 
вивів .Провидіння' на всс-
народну ниву", приступнв-
ши до УККА. „Провидін-
НЯ" буЛО ГОЛОВНИМ СПІВОС-
новником УККА. Голов-
ним предсідником тоді був 
о. Володимир Лотович, а 
головним секретарем - Ан-
тін Цурковський. Чільну 
ролю в творенні УККА ві-
діграли редактори „Амери-
ки". 

Члени будь-якоГ ІДЄОЛО-
гічно-партійної організації 
вірять в те, що пишуть їх 
органи. їм важко псревіри-

ти надруковане і встанови-
ти де правда, а де неправда. 
Те саме є з членами і при-
хильниками однієї політич-
ної групи, яка мас УККА 
під своєю контролею. 

В УККА так, яквСКВУ, 
які повинні діяти для за-
гального добра, не може 
бути переголосовування і 
накидування такої чи іншої 
політично-ідеологічної лі-
нії, - чого хочуть деякі 
провідники найкраще зор-
ганізованої нашої сучасної 
політично-ідеологічної гру-
пи, - бо тоді УККА не буде 
УККА, але прибудівкою 
такої чи іншої легальної чи 
нелегальної організації, яка 

невідомо від кого - одср-
жує свої інструкції. 

Одне певне: хто йде про-
ти Церкви та Владик. пат-
ріотичної роботи не ЗДІЙС-
нюс і. хоч би не знати яки-
мн високопарними гаслами 
не оперував, шкодить на-
шій Церкві й усій громаді. А 
в теперішній ситуації без 
посередництва Церкви -
замирення в нашій громаді 
неможливе. 

І це даємо під розвагу 
членства всіх політичних 
груп, відданість і патріо-
тнзм яких можуть викорис-
товувати їхні провідники, 
прикриваючись ультрапат-
ріотнчними гаслами для 
цілей, які ніяк не йдуть на 
користь нашій громаді, ук-
раїнській справі, а перш 
усього нашій Церкві. Добре 
роздумавши справу, я nepe– 
конаиий, що члени як цієї 
групи, так і опозиції підуть 
за закликами Владик і впли-
нуть на своїх провідників, 
щоб вони погодились на 
,.відпартійщення" УККА і 
полагодили грізну супереч-
ку в нашій громаді (з якої 
корнстають наші вороги) 
шляхом переговорів та ком-
промісів у дусі братньої 
любови і згідно з Божими 
законами. 

І щойно тоді ,.Провидін-
ня" не буде стояти „збоку". 

Щоб знайти молоді голо-
си і нові таланти для цієї 
славетної і світової слави 
опери в Ню Йорку, Мет-
рополітан опери громадсь-
ка рада влаштовує від 1952 
року щорічні регіональні 
авдиції у різних містах ЗСА, 
в яких можуть брати участь 
(теж адепти Пуерто Ріко, 
Канади, Мехіко та Австра-
лії (всі, хто має гарний і 
правильно вишколений го-
лос, деякий концертовий чи 
оперовий досвід та - най-
важливіше — талант. Наші 
довголітні члени цього те-
атру, провідний бас Павло 
Плішка і в менших ролях 
бас-баритон Андрій Добр-
янський дістались до Мет 
дещо іншим шляхом. А са-
ме, на короткий час тільки, 
перед літами,заснована 
була як би мистецька „при-
будівка" до Мет опери, де 
мали молоді співаки висту-
пати і набирати заправи 
перед вступом до властивої 
Метрополітан опери. І з тієї 
саме ,,прибудівки" діста-
лись обидва наші баси до 
цього вимріяного театру. 

Коли ж ідеться про кож-
норічиі авдиції по всій Аме-
риці, до яких голосяться 
сотні співаків і співачок і ті 
ж сотні відпадають скоро, 
як невідповідні кандидати, 
то до кінцевого концерту на 
сцені Мет доходять тільки 
кільканадцять щасливців. 
Отже кінцевий концерт є 
короною цілокрайових ав-
дицій і переможці отриму-
ють по виступі нагороди в 
виді грошових премій (цьо-
ГО року 1,000 ДОЛЯрІВ КОЖНО-
му;;чи виступів у провінціо-
нальних концертах або й опе-
рах, а часом навіть ангаж-
мент до самої Мет опери. І 
власне це останнє є найбіль-
шою мрією кожного учас-
ника таких авдицій. 

З українських кандидатів 
оцих авдицій, ніхто ще досі 
не дійшов був до кінцевого 
концерту. Хоча, в дійсності, 
з наших молодих співаків 
дуже мало бере участь у цих 
авдиціях. А це шкода. Про-
те цього року справа взяла 
для нас корисний оборот, 
бо жителька Торонто (Ка-
нада), українське сопрано 
Іванна Коломиєць доби-
лась переможно, почерез 
три авдиції, до самого кінця 
і виступила дуже успішно на 
сцені Мет опери в кінцевім 
концерті 27-го березня ц. р. 
Появлялась вона на естраді 
аж тричі. Перше співала (по-
італійськи) арію з Моцар-
тової опери „Дон Жуан": 
„Ах, утікай ти зраднику", 
потім арію героїні з опери 
Двожака „Русалка" та вкін-
ці дует із меццо-сопрано С. 
Замбаліс, знову з опери Мо-
царта ,,Всі так чинять": 
„Візьму того смаглявого". 
Голос нашої сопр?чістки 
ліричний, гарний і дзвінкий. 
Співає вона з темпсрамен-
том і з внутрішнім переко-
наниям. А і передтим мож-
на було ще почути її з інши-
ми членами кінцевого кон-
церту з-позарання, 22-го 
березня, з радіостанції WQ 
XR, з Ню Йорку, на відо-
мих передачах Шермана. 
Він то і зазначив чітко, що 
вона українка. Цс очевидно 
дуже додатнє явище і кож-

ний з нас радіє цією н мис-
тецькою перемогою та ба-
жас почути її при найближ-
чій нагоді на якомунебудь 
українському концерті. Хоч 
ми. на жаль, нічогісінько не 
чули і не знаємо про цю 
співачку з української Ка-
нади. 

Другий наш представник і 
кандидат на кінцевий кон-
церт, що переміг на двох 
вагомих авдиціях, бас Сте-
пан Шкафаровський із Ион-
керсу, мав менше щастя. -
коли так можна сказати, -
з третьою і останньою ав-
дицією. Проте його наділе-
но грошовою нагородою, 
студійною стипендією у ві-
домій Джульярд школі і мож 
ливістю прадювати влітку в 
опері міста Синсиннаті. Од-
нак, слухаючи одинокого 
мужчину, досить нікудиш-
нього баса М. Перри в кін-
цевому Мет - концерті, му-
симо ствердити, що Шка-
фаровський особливо голо-
сово, без всякого порівнян-
ня кращий за цього співака-
баса Г. М. Перри. з нспра-
вильно поставленим голо-
сом, що якимсь чином про-
дістався на цей виступ. У 
такій ситуації Шкафаровсь-
кий, без сумніву, зі своїм 
свобідним, темнозвучним 
басом, заслугував на виступ 
у цьому концерті Мет опе-
ри. Треба вірити, що йому 
пощастить наступним ра-
зом. Бо коли йдеться про 
сучасних басів у Мет опері, 
то голос цього нашого мо-
лодого співака можна по-
рівнювати тільки з голосом 
єдиного П. Плішки. 

У Бруклинськім коледжі, 
в обширній залі Вітмен гол-
лу. мав виступати з концср-
том, дуже відомий у світі 
тенор, російсько-шведсько-
го походження Ніколай Гед 
да. Коли ж він захворів, на 
його місце запрошено з кон-
цертом 26-го березня ц. p.. 
нашого знаменитого Павла 
Плішку з акомпаньятором 
А. Баяджіяиом. Очевидно, 
що в своєму концерті Псдда 
мав мати цілий ряд росій-
ських пісень. Отже Плішка 
був зобов'язаний виконати 
геж низку таких же творів. 
Тому в першій частині його 
програми знайшлись пісні 
Чайковського, Мусоргсько-
го і Рахманінова. Та другу 
частину концерту започат-
кував він українськими піс-
нями, яких Гедда в ніякому 
разі не був би виконував. 1 
так публіка почула Лисен-
кове „Минають дні" (сл. 
Шевченка) і „Ьгзмежнеє 
поле" ;сл. Франка), Л. Леп-
кого „Журавлі" (сл. Б. Леп-
кого) та народну „Довбуш,' 
в обробці Д. Задора. Перед 
співом українських пісень, 
щоб не було непорозумінь. 
Плішка заявив, що він не з 
„русеких", а українського 
роду і хоча вже з третьої 
генерації він цінить і лю-
бить пісні українських ком-
позиторів та співатиме їх 
українською мовою. До 
цього ж заподав він і зміст 

(Продовження на ст. S'j 

Орп залишається ніякої перспективи, єдиний вихід 
втікати зі села... 

це 

УКРАЇНА 
- ШВАЙЦАРСЬКИМИ ОЧИМА 

ні. 
У поїзді, що їхав попри Карпатські гори, навпроти 

мене сиділи три жінки, так стиснені кошами, пачками і 
клунками, що вони ледве могли поворушитись. Жили вони 
постійно в Оренбурзі, далеко на схід від Москви, за 
Уралом. „Ми мали 'путьовку1 на лікування в Карпати, 
погода була препогана, не багато краща, ніж вдома у нас 
але це нам не шкодило, ми знали, ми вже були тут раз, три 
роки тому". Жінки вдоволено всміхалися, вони належали 
до тих мисткинь апровізації, що їх багато в совстській 
імперії. Ці три росіянки з Уралу вже другий раз були - з 
лікарською рекомендацією — у санаторії в Карпатах. 
..Правду кажучи, у нас в Оренбурзі всі крамниці порожні -
нічого купити не можна. Ми найрадше їдемо сюди. Бо, тут 
в Україні, вони все мають!" 

Але є і такі, які говорять, що Україна сьогодні -
занепадає. Колись вона була„шпнхліром Росії, в ній було 
20 відсотків усієї орної площі імперії, але вона давала 
майже 50 відсотків усієї продукції. Але нині в Україні є лиш 
13 відсотків орної площі і продукує вона лиш одну п'яту 
СССР. Із політичних оглядів перенесено центр ваги 
сільського господарства на ризиковні, сухі простори 
Сходу, а українцям прийшлося чекати на зернові достави з 
Америки. А природа землі й кліматичні умови в Україні є 
корисніші, ніж денебудь інде в СССР... При тому ж у нас 
створюється враження, що українці в цілому солідніші 
робітники ніж росіяни... Майже 2,500 кілограмів зерна 
збирається в Україні пересічно з одного гектара, це майже 
на цілу тонну більше від всесовстськії пересічі. 

...Українські села — це або купи бараків, або ж вони 
своїми біленькими хатками нагадують стару...Росію з 
„Вечорів на хуторі близь Диканьки" Гоголя. Але для 
місцевих мешканців цей їхній кольорит — цс тупа 
буденщина, бо вони й привикли до неї. Для молоді не 

Головний натиск в Україні кладеться на 
індустріялізацію. Наддніпрянські партійні лідери раз-у-
раз зголошують нові досягнення. Найновіші з них -
- 200 мільйонів тонн кам'яного вугілля - 40 відсотків 
усієї продукції СССР. Та ж сама пропорція заліза й сталі -
147 мільйонів тонн, майже стільки, що ціла продукція 
Німеччини. Кожний четвертий совстський трактор і три 
чверті парових і електричних льокомотив продукується в 
Україні, на її півдні лежать найбільші в СССР поклади 
манганцевої руди. 

Велика більшість тієї продукції концентрується у 
просторі між Дніпром і Дінцем, але ж і Західню Україну 
вже втягнено в процес індустріялізації. Продукція 
розвивається особливо в містах середньої величини. 
Прикладом цього може бути Вінниця, 400 кілометрів на 
схід від Львова, 200 кілометрів на захід від Києва. Вони є 
найбільшим містом українського Поділля, через неї 
перепливає маестатична, повільна й суходільна ріка Бог. 

Вінниця, це типічний, по-американському кажучи, 
„бум-тавн". Під час Другої світової війни вона була ще' 
незначною оселею, з одним тільки індустріяльним 
об'єктом - фабрикою поташу. Нині тут живе близько 
300,000 мешканців. Згідно зі статистикою, 
мешканці добре забезпечені всім: є 1 ЗО бібліотек, 60 шкіл, з 
яких 4 визнаються вищими школами. Є також бульвар 
Леніна, де теплими українськими вечорами 
проходжуються люди, є театр опери й музики, є 
симфонічна оркестра й театр ляльок, а крім того ще 9 кін. 
Вони втішаються великою популярністю. Гарного, 
соняшного ранку я побачив під двома кінами довжелезну 
чергу глядачів. Там мали незабаром показувати якийсь 
третьорядний американський фільм, здасться „Бедтайм 
фор Бонзо" Реґена (з часу, коли він ще був голлівудським 
артистом). 

Є і крамниці. У чвертьмільйоновому місті їх можна 
порахувати на пальцях двох рук, а полиці в них півпорожні. 
Різниця поміж Вінницею і Львовом, або українськими 

вакаційними містами — впадає в очі. Я дійсно не знаю, як 
можна б забезпечити мешканців цього міста основними 
харчами — якби не „колгоспний базар", та ще якби не було 
конче потрібних свояків на селі. 

На центральній площі міста стоять імпровізовані 
стенди державного універсального магазину. Якраз 
привезли вантаж прального порошку. Місцеві жінки, 
звичайно, такі спокійні й привітні, виривають одна одній 
пакети з рук. Як можуть тутешні люди стільки більше від 
нас витримувати? Вони напевно твердий, упертий народ. 

,. .На берегах Богу ростуть нові квартали, мов гриби по 
дощі. Більшість будинків не мас телефонічної сполуки. 
Деякі з них будуються за советськими методами з 50-их 
років - одна кухня й одна туалета на цілий поверх. У 
нових будинках поселюються здебільша виходці із сіл. 
Давні мешканці Вінниці тримаються здебільша власних 
старих хат - поки їх бульдозери не розіб'ють, або поки не 
назбирають грошей на нову хату в традиційному стилі. 
Постає парадокс - міщани живуть у приємних сільського 
типу хатах, а прибулі селяни в кам'я-
них бльоках. 

..Ліочинаю розмову з українкою старшого віку, яка 
продає в кіоску. Вона ледве може розмовитись по 
російському, але польською мовою говорить без труду: 
„Бачите - ми навчилися не ставити великих вимог. І так 
стає можливим жити в нас". 

Київ, нарешті Київ! - Столиця Української ССР. 
Володимир Святий, давній кі.лзь, вилитий у бронзі, 
тримає вперто над містом хреста. 

Київ має 1500 років, він „мати городів руських". 
Безмежне його значення для культури українців, росіян, 
усього людства. А яка йому вдячність за те? З Европи 
можна до нього дістатися лише майже виключно окруж-
ним шляхом, прилітають до нього лиш два літаки в 
тиждень — а до Далласу в Тексасі вдесятеро більше! 

Київ - положений на правому березі середнього бігу 
Дніпра, на горбах. Він — завершення й конденсація всього 
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Ч. 69. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 14-го КВІТНЯ 1983 З 

Москва... 
(Продовження зі стор. 1) 

організаційно-компетснцій-
ного характеру і,понад го-
лову Київської СПУ, стягає 
Романа Лубківського до 
Москви. 

Воднораз виявилося, що 
ПОбІЧ ЦИХ КОМПСТСНЦІЙНО-
владних елементів були для 
цього ще й інші актуально-
сучасні притоки, пов'язані з 
цілою Спілкою Письменни-
ків України. Частково від-
крив ці закуліси сам перший 
секретар ЦК КПУ Володи-
мир Щербицький у своїй 
програмовій доповіді на 
зборах активу республікан-
ської парторганізації в Кие-
ві 25 березня ц.р. „Нав'я-
зуючи до промови Юрія 
Андропова з 21 грудня м.р. 
про „Шістдесят років СССР" 
і його статті „Вчення Kap– 
ла Маркса і деякі питання 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО будівницт-
ва в СССР", які сьогодні є 
визначальними в усіх пи-
таннях внутрішньої і зов-
нішньої політики Москви, 
В. Щербицький, згадавши 
коротко про „турботу за 
чистоту, вивчення і знання 
рідної мови", зразу перей-
шов до критики „мовної 
культури газет, книг, кіно-
фільмів, теле- і радіопсрс-
дач". Він сказав, що „на 
жаль, в окремих творах, 
особливо перекладних, а 
часом і в практиці викла-
дання допускається нічим 
не виправдане захоплення 
архаїчними формами мови 
і вживання без потреби іно-
земних слів. Такі недоліки 
властиві й окремим видан-
ням Спілки Письменників 
України, зокрема журнало 
ві 'Жовтень' та іншим". В 
обличчі такого стверджен-
ня самого Щербицького 
„не дивно", що Р. Лубків-
ськиЙ мусів ,,паломнича-
ти" прямо до московської 
„Каносси"... Це, зрештою, 
вкладається у цілісне стано-
вище в Україні, що його 
відблиски знайшли собі міс-
це теж і в інших місцях 
промови В. Щербицького. 

Він зосібна підкреслив, 
що, наприклад, тепер „фор-
мування у наших кадрів, 
усіх трудящих послідовно 
інтернаціоналістського під-

ходу до питань національ-
них відосин, до оцінки явищ 
і подій минулого і сучасно-
го, непримиренности до 
будь-яких націоналістич-
ннх вивихів, проявів націо 
нальної чванливости, міс-
ництва - є важливим зав-
данням ідеологічної робо-
ти". При тому, як завжди, 
дісталося також й еміграції 
та цілому „зарубіжжю". Він 
сказав, що, мовляв, „наші 
ідейні противники постійно 
зміняють тактику своєї під-
ривної діяльностн, намаї а-
ючись перенести ПСИХОЛО-
гічну війну на нашу терито-
рію, розмивати клясову сві-
домість радянських людей. 
При чому треба мати на 
увазі, що ідеологічна бо-
ротьба ведеться навколо 
найбільш гострих, животре-
петних проблем. Однією з 
них є питання про нації і 
національні відносини. На-
магаючись підірвати згур-
тованість народів нашої 
країни, країни соціялістич-
ної співдружности, імперія-
лістична пропаганда ро-
бить ставку насамперед на 
націоналізм, на підігріван-
ня націоналістичних nepc– 
житків. Ось чому необхідно 
приділяти неослабну увагу 
викриттю антинародної су-
ті націоналістичної ідеоло-
гії, підривної діяльности 
зарубіжних центрів україн-
ського буржуазного націо-
налізму, уніятства і сіоніз-
му". 

Стосований пасус увій-
шов також у резолюції са-
мих зборів, у яких взяла 
участь вся номенклятурна 
еліта - члени Політбюра 
ЦК КПУ. Як і треба було 
сподіватися, резолюції кін-
чаються втертою фразою 
про те, що „збори партій-
ного активу республіки" 
запевняють Центральний 
Комітет КПСС у тому, що 
комуністи і всі трудящі Со-
встської України „і надалі 
будуть берегти, як зіницю 
ока, і всемірно зміцнювати 
братерську дружбу народів 
СССР..." 

Як справді виглядає ця 
„дружба народів" - про це 
всім добре відомо. 

Трой відзначив 33-ліття смерти 
ген. Тараса Чупринки 

ВІДОМИЙ СОЛІСТ МЕТРОПОЛІТАЛЬНОЇопери в Ню 
Йорку тенор Лючіяно Паваротті співав вже в найкращих 
театрах світу, але ще йому мабуть не траплялось співати 
перед публікою в Атлантік Ситі, Н.Дж., під величезним 
шатром, бо в місті не знайшлося ані однієї залі чи театру, 
яка вміщала б зацікавлених послухати співака. Спочатку 
організатори концерту не думали, що послухати його 
захоче аж понад 6,000 слухачів і любителів його співу. 
Спершу вони винайняли театр з 1,600 місцями, але коли 
маси народу домагалися квитків, спритні бизнесмени 
вирішили розбити шатро, яке вмішатиме 6,000 слухачів. 
Імпреза відбудеться 29-го жовтня, а квитки майже всі 
викуплені. 

ОМУА 
Об'єднання Мистців Українців Америки 

запрошує Громадянство на 

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ 
КАРТИН і РИСУНКІВ 

РИНИ ПЕТРЕНКО-ФЕДИШИН 
у неділю, 17-го квітня 1983 p.. у ҐалеріТ ОМУА 
при 136 Друга Авеню в Ню Йорку, Н. Й., о год. 

1-ій по поп. 
Виставка буде відкрита в будні від 6-8-ої веч. 
та суботи і неділі від 1-8-ої веч. до 24-го квітня 

1983 року, включно. 

Об'єднання ветеранів ук 
раїнських армій Олбанської 
Округи гідно відзначило 6-
го березня ц.р. 33-річчя repo– 
йської смерти легендарного 
Командира У ПА, сл. п. ген. 
Тараса Чупринки (Романа 
Шухевнча). 

Парох Трою о. Б. Скасків 
відправив Службу Божу й 
панахиду в наміренні Покій-
ного. Потім у церковній 
залі голова Об'єднання вете-
ранів В. Боднар відкрив свя-
точні сходини та передав їх 
ведення найстаршому вете-
ранові І. Дурбакові. Вста-
ванням з місць і хвилиною 
мовчанки вшановано па-
м'ять командира УПА. Мо-
литву провів о. Б.Скасків, 
який підкреслив незвичайну 
релігійність ген. Т.Чуприн-
ки, зокрема його культ Бого-
матері, що під її Покровою 
боролося УПА. 

Пластунка Леся Боднар 
прочитала поему „Тарас Чу-
принка". Упівець Д.Хорват 
прочитав змістовну допо-
відь про життя й боротьбу 
Романа Шухевича-Дзвона, 
Typa–Щуки-Тараса Чуп-
ринки від юних літ аж до ге-
ройської смерти, „щоб пос-
тала Україна вільна. Цілих 
ЗО років боровся він проти 
всіх окупантів України і 
вкрив себе безсмертною сла-
вою, як один із найбільших 
героїв за волю України. 

Сумівець Р.Гарасимяк 
прочитав поему Р.Завадо-
вича „Слово про вільний 
ліс". І. Дурбак розповів про 
урочисте посвячення npona– 
м'ятної плити на прославу 
ген. Т.Чупринки 6.2.1983 
року в соборі св. Софі! в 
Римі та прочитав словоБла. 
женнішого Патріарха Иосич 
фа після посвячення, що вїд-
булося у присутності десять-
ох наших владик. Найбіль-
ший із сучасних українців 
гідно вшанував пам'ять най-
більшого нашого сучасного 
героя. Потім він подав голо. 
си чужинців про УПА, а по-
тім прочитав закінчення 
„Звернення воюючої УкраЬ 
ни" з 1949 року до украінсь-
кої еміграції, що його видав 
голова Генерального Секре-
таріяту УГВР Р.Лозовсь-
кий- Р.Шухевич-ген. Т.Чуп-
ринка-Головний Комав-
дир УПА, разом з. іншими 
членами підпільного уряду 
України. 

Присутні проспівали низ-
ку повстанських пісень. 

Після кінцевої молитви 
всі відспівали український 
національний гимн. 

Трой і українські ветерани 
Олбанської округи щорічно 
вшановують славну пам'ять 
Романа Шухевнча, ген. Tapa– 
са Чупринки, Командира 
УПА. 

І Д 

„Думка"; „Прометей"... 
(Продовження зі стор. 1) 

В орбіті... 
('Продовження зі стор. 2) 

Нюйоркська громада... 
(Продовження зі стор. 1) 

В новіяцтві в 1933 році 
було ЗО новиків. В заряді 
новиків був о. Василь Каме-
нецький, а його заступни-
ком о. Іреней Процентій. 
Тут варто згадати, що з 
цього новіяцтву вийшли 
такі священики: бл. п. о. 
Орест Засійбіда й о. ігумен 
Епифакій Пащак — рідний 
брат о. Патрикія Пащака, 
- які були парохами церк-
ви св. Юра в Ню Йорку, о. 
парох Константин Височан 
ський і єпископ Єронім Хи-
мій, епарх Ванкуверу в Ка-
наді, і о. Григорій Хміляр, 
сотрудник церкви Чесного 
Хреста в Асторії, Н.Й. 

Брат Еміліян закінчив 
новіціят в 1934 році, а в 1935 
році зложив обіти на ченця, 
а вічні обіти склав у І940 
році. 

Працюючи в друкарні 
манастиря, Еміліян почав 
хворіти на ноги. Настоятелі 
манастиря вислали його до 
Ню Йорку для допомоги 
отцям при церкві св. Юра в 
Ню Йорку. Тут, під час 
урядування ігумена й napo– 
ха о. Максима Маркова, в 
1945 році, парох закупив на 
8-ій вулиці друкарню, яку 
заінстальовано в підвалі 
церкви. В тій друкарні всі 
роботи виконував брат Емі-
ліян. Перший випуск граду-
антів церкви св. Юра був 
вміщений в Альманаху 
„Ґрадуейшен сувенір -1946? 
який оформлено власне в 

ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО 

ВІЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ 
ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! 

UFU Foundation, inc. 
203 Second Avenue 

New Yorkf.N.Y. .10003. w 
КОМІСІЯ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА їм. ШЕВЧЕНКА 
УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

та УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГАРВАРДСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

запрошує до участи в третій річній 

НАУКОВІЙ ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

з такою програмою: 
Відкриття ВАСИЛЬ ЛЕВ. НТШ 
„Контексти Шевченкознавства" ГРИГОРІЙ ГРАБОВИМ, Гарвардський університет 
„Огляд Шевченкознавства в Україні за останні 22 роки (1961-1982)" ПЕТРО ОДАРЧЕНКО, 

, УВАН-НТШ 
„Шевченко і шестидесятники" .. ЯРОСЛАВ РОЗУМНИЙ, Манітобський університет 
„Шевченко і нащадки козацької старшини" ЮРІЙ ГАЄЦЬКИЙ, УНІГУ 
Закриття ОЛЕГ ФЕДИШИН, Нюйоркський міський університет 

Після програми ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ при ПЕРЕКУСЦІ 
Конференція відбудеться 

І у суботу, 30-го квітня 1983 р. Початок о год. 3-ій по пол. 
В НОВІМ приміщенні Н Т Ш , 63 Схід 4-та Авеню (при Астор Пл.) В Н ю Йорку, Н. Й. 

тій друкарні. Працюючи 
кілька років як керівник 
друкарні й виконуючи всякі 
замовлення, Еміліян почав 
знову хворіти на ноги. Ліка-
рі порадили йому, щоб змі-
нив працю, бо довге стоян-
ня негативно відбивається 
на його ногах. Настоятелі 
призначили його на поміч-
ника в парафіяльній канце-
лярії, яку то функцію він 
сповняє до сьогодні. 

Щоденний поділ праці 
монарха Еміліяна: всі мо-
нахи встають о год. 5:30. О 
год. 6:30 Еміліян є дяком на 
Службі Божій і слідкує за 
порядком у церкві св. Юра. 
Після спільного сніданку, 
він працює до полудня у 
парафіяльній канцелярії, а 
отці монахи вчать у школі й 
академії св. Юра. О год. 
12:00 спільна молитва й 
обід, а відтак пополудневі 
обов'язки й припоручення, 
які на нього накладає о. iry– 
мен Патрикій Пащак. 

Крім вище згаданих обо-
в'язків, монах Еміліян зас-
тупас дяка на Службі Божій 
на панахидах і похоронах, 
як також він заступає свя-
щеника на відправах на мо-
гилах померших. 

О год. 5:00 по полудні -
спільна молитва й спожи-
вання легкої вечері. У неді-
лі і свята брат Еміліян обра-
ховує таци й на слідуючий 
день депонує гроші в банку. 
У понеділки, від год. 6:00 до 
год. 11:00 вечора, Еміліян 
працює із священиками у 
церковному бінго. 

Брат Еміліян був одним з 
перших, який служив nopa– 
дами для новоприбулих до 
ЗСА. Під час будови нової 
церкви св. Юра брат Емілі-
ян давав вичерпні інформа-
ції усім чужинецьким турис-
там, які цікавилися Укра-
їнською Церквою і обря-
дом. Коли закінчилася бу-
дова церки й автор цих ряд-
ків відвідав нюйоркський 
„Дейлі Нюз" і просив ГОЛОВ-
ного редактора, щоб поміс-
тив згадку про церкву св. 
Юра на сторінках тієї газе-
ти, то для докладніших ін-
формацій про нашу napa– 
фію ми подали прізвище 
брата Еміліяна, з яким скон-
тактувався той редактор. 
Обшир ну статтю зі знім-
ою новозбудованої церкви 
поміщено на сторінках 
,,Дейлі Нюз" на підставі 
інтерв'ю з тодішнім ігуме-
ном і парохом св. п. о. 
д-ром Володимиром Ґавлі-
чом, ЧСВВ. Брат Еміліян 
до сьогодні має контакт з 
редакцією „Дейлі Нюз". 

Монах Еміліян Турко за-
служив собі, щоб громада 
вшанувала його з нагоди 
його відданої 50-літньоі 
праці для рідної Церкви й 
понад 40-літньої праці для 
парафії, школи св. Юра й 
нюйоркської громади. 

ділю в авдиторії Мелроз. 
Па. Відповідне до хвилини 
слово про І. Задорожного 
скаже про. д-р Василь Лен-
цик. 

З метою заохотити укра-
їнське громадянство оби-
двох місцевостей до участи 
в концертах, редакцію ,,Сво 
боди" відвідали у вівторок, 
12-го квітня, два члени Уп-
рави хору „Думка" - заступ-
ник голови Ія Вілсон і член 
Оля Шуган, які у короткій 
розмові з редакторами поді 
лилися своїми думками про 
заплямовану програму вис-
тупів обидвох хорів, яку за-
початкує „Думка" партією 
хору з опери , ,Набукко" 
Дж. Верді „Ти прекрасна, о 
мати-вггчизно" в українсько-
му перекладі С. Комірного. 
Інші точки, які вартують 
окремого відмічення — це 
„Хор циганів" Р. Шумана; 
„Поговір", „Степом, стс-
пом", „Червона Рута" та 
багато інших. 

Додатково у програмі 
виступлять: жіночий квін-
тет хору „Думка" в особах -
С. Качарай, М. Критикос, 
Т. Ластовецька, В. Косович, 
М. Мулик - під музичним ке 
рівництвом Михайла Лева і 
піяністка І. Пелех, яка вико-
нає „Етюд ч. 6, а-моль". 
Програму спонзорує части-
нно Рада мистецтва нюйорк 
ського стейту. 

Немає сумніву, що цей 
шляхетний почин повинні 
підтримати усі українці і 
люди доброї волі. ОчевнД" 
но, не всі зможуть взяти 
участи у концертах з різних 
причин. Якщо б однак хтось 
з шанувальників І. Задорож 
ного чи згаданих хорів, яки-
ми покійний довгі роки ке-
рував, хотів причинитись 

до збудування величавого 
пам'ятника на його могилі у 
Бавнд Бруку, то такі особи 
могли б переслати свою 
пожертву до Федеральної 
Кредитової Кооперативи 
„Самопоміч" в Ню Йорку 
при 108 Друга аеню. Тсле-
фонічно допоможе КОЖНО-
му полагодити справу Пав-
ло Літепло, працівнику „Са 
мопомочі". який дасть лок-
ладні інформації про цю 
справу і подасть число кон-
та на яке слід висилати по-
жертви. 

Обидві ентузіастки xopo– 
вого мистецтва Ія Вілсон 
і Оля Шуган висловили у 
розмові надію, що українсь-
ка спільнота, яка досі під-
тримувала всі почини своїх 
мистецьких одиниці.. ДОПО-
множе їм і тим разом здінс-
нити це шляхетне діло. 

ДОПОВНЕННЯ АДРЕСИ 
КГК 

У „Зверненні Крайового 
Громадського Комітету в 
ЗСА для вшанування пам'я-
ті жертв великого голоду в 
Україні в 1932-1933 роках", 
надрукованого під загаль-
ним заголовком „Згадайг-:о 
самі та пригадаймо іншим" 
у ч. 65-му щоденника з п'ят-
ниці, 8-го квітня ц.р.. адреса 
Секретаріяту КГК мас бути 
така: 5004 Old York Road. 
Philadelphia, Pa 19141 Ha 
цю адресу слід скеровувати 
листування в справі КГК. 
крім грошових датків, які 
слід посилати, як було зазна-
чено, до: Committee on the 
Genocide in Ukraine, c;o 
UNA, 30 Montgomery St., 
Jersey City, N.J. 07302. 
Ред. 

кожної композиції. Проспі-
вані пісні мали великий ус-
піх в американської публіки 
і цс була помітна, корисна і 
в відповідному міст. про-
паганда для українського 
імени та культури. Навпь 
для наших деяких мнстців-
початківців, які як би унн-
калн публічного никонуван-
ня української музики, дав 
Плішка належний прикладі 
блискучу лекцію yciiiujuoc– 
ти тієї ж української музи-
кн 

Потім проспівав він ще 
л американської творчосгн 
цікаві „Чотири пісні грача" 
Джана Дж. Найлса ( ми 
чули їх вже давніше на його 
власному концерті) та нспе-
ревершену арію арій з опе-
ри Верді „Дон Карльос". 

(Тут варто 6 заздалегідь 
відмітити, що наступного 
се юну Плішка виконувати-
ме в цій опері, як і в none– 
редніх роках, знову ролю 
еспанського короля Филипа 
11 в Мет. бо болгарський 
бас Н. Дявров боляче роз-
чарував усіх цього сезону). 

Виступ Плішки був дуже 
вдалий і успішний. Його 
нагороджено оплесками 
захоплення зі сторони пуб-
пки 3 українських слухачів 

на концерті не було майже 
нікого Довжелезна черга 
людей по виступі тиснулась 
до нашого співака зі захоп^ 
ленням. гратуляціями та 
І проханням, щоб отри-
мати ного цінний автограф 
на програмці. 

Теодор Терен-Юськів 

Україна. 
(Продовження зі стор. 2) 

українства. Ще не було на світі Москви, як німецький 
літописець Тітмар, відвідавши Київ у 1018 році, писав про 
нього захоплено — „в ньому с400 церков і вісім базарів!"... 

Два мільйони людей живе сьогодні в цьому місті, 
величиною третьому в СССР - після Москви і Ленінгра-
ду. Цьому можна повірити, коли вийдете на Хрещатик, 
найкращу вулицю Києва, „українське корсо" як назвав 
його один чужинецький кореспондент. Велика маса 
прохожих - але без натовпу й без поспіху - напраяду 
захоплює вас, у кожну пору року. Чи сніг падає, чи в густу 
пізньо-зимову мряку, чи в травні - найкращому місяці 
для відвідин — ті товстошкурі, добрячі українці проход-
жуються й живуть на їхньому „корсо", наче б воно було 
хребтом їх національної свідомости, показовою площею, 
на якій їх ,,natio ruthenorum" показує власні досягнення. 

Цілий Хрещатик оточений будинками „цукерняного 
стилю, що його Иоганнес Бсхер назвав „готикою соціяліс-
тичного реалізму". Але ж ці Сталінські спроби створити 
собі самому величний архітектурний пам'ятник вигляда-
ють тут майже переконливо. Д о цього спричинився 
особливий український стиль їх викінчення, вживання жов-
того південного каменя, прибраний бальконами, нішами і 
кольоритними льокалями. 

Але найуспішніше розв'язано ,,цукерняну" архітекту-
ру тим, що жаден будинок не виривається високо вгору. 
Українці залишилися близькими до землі — і це не робить 
їх менше симпатичними. 

Після провінції Київ здасться майже закупочним раєм 
— але це перше враження злудне, бо в бічних вулицях є теж 
півпорожні крамниці і довгі черги. 

Контрапунктом до веселого, голосного Хрещатика є 
численні, почасти чудово відреставровані будинки в серці 
„старого міста", а також „Андріївський спуск". Високо 
вгорі — оживлена Володимирська вулиця і монументаль-
ний історичний музей, й далі, з широченним видом на 
південні (?) українські низи - фантастично прикрашений 
Андріївський собор. Зараз за ним притулились два ряди 
старих домів, обабіч вибоїстої кам'яної вулиці, спуска-
ються вниз попри заросле степовою травою узбіччя — і 
губляться в глибині, наче в повільних водах Дніпрових... 

Тут, у південнозахідньому кутку Росії (?) панує тиха 
резиґнація через те, що тут романтика націоналістичного 
самостійництва розбивається безнадійно об дійсність 
Совєтського Союзу. Але є також (не часто виразний) 
спротив, насамперед у формі впертого втримування 
власної мови. Цей спротив може мати ще й таку форму: 
одна молода українка говорила мені, що її батько, член 
партії і високий урядовець у державному судівництві „все 
дозволяє їй, лиш одного ні - вийти за негра або за 
москаля". 

Ми можемо похитувати головою, бо ми бачимо, що 
українсько-російська симбіоза стає все тіснішою і 
зрозумілішою. Але Москва боїться сепаратистичних 
тенденцій серед українців більше ніж серед якогонебудь 
іншого підсовстського народу. І тому діє постійний 
маленький спротив і він викликує постійну тиху репресію 
державних органів. У внеліді створюється почуття 
напруження й тривожна обережність населення. Але 
ніякий відвідувач не зуміє відкрити чогось сенсаційного на 
Південному Заході. Нема там ясних уявлень про „вільну 
Уграіну", є лиш мрії, але й вони залишилися ще з минулого 
століття. 

...Із цього трохи дивного закінчення репортажу 
Мартіна Енха можна бачити, як тяжко навіть об'ск-
тивному чужинцеві відкрити правду про настрої людей і 
про недавні історичні факти серед ..недовірливих" людей 
сучасної України. 

ПРЕМ'СР-МІНІСТЕР Афганістану Султан Алі Кішт-
манд заявив у понеділок 11-го квітня, що дві треті шляхів 
сполучення і мостів країни були знищені діями повстанців. 

БЕЗПОРЯДКИ, ЯКІ відбувалися чотири дні підряд у 
найбільшому місті Бразилії Сао Паульо, перекинулися 
тепер на Ріо де Жаненро. Не зважаючи на пересторогу 
президента, що безпорядки чинять вороги демократизації 
країни і що уряд не дозволить на порушення нормального 
життя своїх громадян, говпи народу ніби протестуючи 
проти безробіття і економічних труднощів, палили 
автомобілі, грабували крамниці, чинили інші акти терору. 
В Сао Паульо минулого тижня під час бурхливих 
демонстрацій дві особи були вбиті, сотні поранені, шкоди 
обраховуються на мільйони долярів. 

ПОСПІШНИЙ ПОЇЗД наїхав на стоячий товаровий поїзд 
поблизу містечка Ссглет, 40 миль на південний схід від 
Будапешту, Мадярщина, вбиваючи машиніста поспішно-
го поїзда і поранивши п'ять осіб. 

З РИМУ ПОВІДОМИЛИ в понеділок, 11-го квітня, що 
Народний Фронт Визволення Ерітреї, який бореться за 
незалежність Ерітреї від Етіопії, розпочав великий наступ 
про ги етіопських військ, які окупують Ерітрею. Представ-
ник Народного Фронту в Римі, Мохаммед Ахмед заявив, 
що від початку операцій ерітрейські повстанці вбили 

І щонайменше 316 етіопських вояків. Бої продовжуються на 
фронті Накфа. приблизно 50 миль на південь від Асмари. 

В ДЕСЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашої Дорогої 1 Незабутньої 

МАМИ І БАБУСІ 

СВ. п. 

ІРИНИ ДЕРЕШ „ 
та ДВАДЦЯТЬ П'ЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

нашого Дорогого 1 Незабутнього 
БАТЬКА І ДІДУСЯ 

СВ. п . 

ОЛЕКСАНДРА ДЕРЕША 
буда відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
17-го квітня 1983 p., о год. 8-ій ранку 

в церкві св. Миколая ш Пассейку, Н. Дж. 
Просимо Родину І Приятелів про молитви в їхньому 

наміренні. 
ЛІДІЯ КОЗАК І ВОЛОДИМИРА ШИПАЙЛО 

з чоловіками І дітьми 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
за бл. п. 

ІРЕНУ з Ш У Х Е В И Ч І В 
Л Ю Б Ч А К 

ФУНДАТОРКУ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ в НЮ ЙОРКУ 
відправиться 

в неділю, 17-го квітня 1983 p., о год. 12-ій дня 
в церкві св. їв. Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. 

До участи в Богослужеині запрошуємо усе Українське Гро-
мадпнетво, зокрема Членів та Приятелів Українського 

Музею. 

Управа І Адміністрація 
Українського Музею в Ню йорку 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ 
з Родиною, Приятелями І Знайомими, 

що дня 21-го березня 1983 року упокоївся в БозІ, 
по довгій і тяжкій, нееилічимій недузі, на 74-му році життя, 

бл. п. 

ДМИТРО КОЛІШКА 
нар. 14-го жовтня 1909 р. в с. Смолень, nos. Рвеш Руська, s 

Зах. Україна. 
ПОХОРОН відбувся 24-го березня 1983 р. на Royal Palm 

Cemetery. Go!fport, Fla. 
Залишив в глибокому смутку: 

дружину - АННУ 
ближчу І дальші Родину 
І численних П р и я т е л і в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Виступи 
українських груп 
з 4-ох стейтів 
Інформації: (212) 674-1615 

Найбільш популярні українські дні року в Ню Йорку! 

УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
7-ма вулиця і площа Тараса Шевченка, НЮ ЙОРК 

20,21,22 
ТРАВНЯ 
1983 р. Приїдьте до Ню Йорку! 

v. 
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Бюро Катехизації єпархії св. 
Восени 1982 року відкри-

то в приміщеннях спархіял ь-
ного будинку Бюро Катсхи-
заціі. Бюром завідує дирск-
тор катехизації о. Андрій 
Чировский, а секретарює 
його дружина Галя Чиров-
ська. Епархіяльне Бюро Ка-
техизаціі провадить много-
гранну діяльність, яку мож-
на поділити на три катсго-
рії: праця в Українському 
Католицькому Осередку Рс 
лігійного Навчання, праця 
внутрі чикаґської єпархії та 
праця в Східньо-Католиць-
кій Конференції Епархіяль-
них Директорів Релігійного 

Навчання. 

ПРАЦЯ В УКОРН 

Чикагська єпархія була 
серед засновників Українсь-
кого Католицького Осеред-
ку Релігійного Навчання. 
Саме в Чикаго приготовля-
лися до друку перші три під-
ручники україномовної се-
рії ,,З Нами Бог", які вийш-
ли друком 1981 року, як 
рівнож і три книжечки до 
розмалювання для дітей. Те 
пер у Чикаго редагується й 
друкуватиметься четвертий 
підручник п.з. „Обіцянка", 
що його переклав й присто-

сував о. Михайло Кузьма. 
На чикагське Бюро Катехи-
зації впав також обов'язок 
збирання фондів на видання 
восьмиклясної серії. 

Чикагське Бюро Катехи-
зації також провадило ак-
цію УКОРН у справі enpoc– 
тування тексту американсь-
кої катехитичної серії видав-
ництва Бснзігср, де мильно 
зідентифіковано Русь з Ро-
сісю у переказі про хрищення 
Києва. Після ЛИСТІВ ВІД КІЛЬ 
кох єпархій та довшого лнс-
та відепархіїсв.о. Миколая 
та У К О Р Н в и д а в н и ц т в о 
відповіло, що зробить нале-
жні зміни в наступному ви-
данні та пришле текст чикаг-
ському Бюрові заздалегідь 
для удобрення. 

У вересні 1982 року впер-
ше відмічено Катсхитичну 
Неділю по всіх українських 
парафіях Північної Амсрн-
ки. Українські матеріяли 
для вжитку парафій вигото-
вило чикагське Бюро Кате-
хизації. Ці матеріяли розіс-
лано всім єпархіям через 
УКОРН. Наступні загальні 
збори УКОРН мають відбу-
тися у травні 1983 року в Чи. 
каґо, в яких візьмуть участь 
представники всіх вісьмох 
українських католицьких 
єпархій Північної Америки. 
Вся підготовка на ці збори в 

о. Миколая в Чикаго 
Бюра 

Академія для вшанування 
Тараса Шевченка 

Як у минулих роках, так і 
цього року в парафії свв. 
Ann. Петра і Павла в Вілмін-
гтоні, Дел., 13-го березня ц. 
р. о. прот. Павло Гринишин 
після Літургії в церкві від-
правив панахиду по Т. Шсв-
ченкові, під час якої було 
проведено спеціяльну збір-
ку на інвалідів, яка дала 65 
долярів, котрі були пересла-
ні до Консисторії УПЦ у 
Савт Бавнд Брук. 

Після закінчення панахи-
ди в церкві всі присутні пе-
рейшли до парафіяльної 
залі, де відбулася Академія. 
Відкриваючи Академію, о 
Павло у вступному слові 
зазначив, ,,що сама nporpa– 
ма академії дещо заскром-
на до певної міри, але не 
менше щира, ніж ті, що 
мають великі програми". 
Він привітав усіх присутніх, 
зокрема тих, котрі прийш-
ли із сусідньої парафії укра-
їнської католицької церкви 
св. Миколая, щоб спільно 
поклонитися безсмертному 
генію українського народу 
Т. Шевченкові. 

Першою точкою був ко^ 
роткий реферат англійсь-
кою мовою котрий прочи-
тав учень парафіяльної шко 

ли Марко Мельничснко. Як 
на свій молодий вік він лоб-
ре вив'язався зі свого завдан-
ня. Потім О.Лузецкий про-
дсклямував поему „Кавказ" 
давши перед тим пояснення 
поеми та її значення. Опісля 
учень цієї ж школи Ігор Ше-
ремета прочитав українсь-
кою мовою „Третя П0ДО-
рож Т.Шевченка в Україну в 
18 59 року", яку присутні вис-
лухали з нсменшою увагою 
як і попереднього декляма-
тора. Після цього Оксана 
Шеремета продеклямувала 
„Кобзарю7 поезію Ліни 
Костенко. О. Лузсцький про-
дсклямував ще поему Шев-
ченка „Муза". 

Потім виступив місцевий 
ансамбль бандуристів під 
керівництвом Сергія Кова-
льчука, який виконав кілька 
пісень—„Зійшов місяць" 
обр. Г.Кнтастого, „Вітер 
віє" М. Снішного, „Встає 
хмара" обр. В.Ємсць, „Мак 
сим козак Зал і зняк" і на 
закінчення—„Заповіт", до 
котрого долучилися присут-
ні на залі, вставши з місць. 
Отець Павлоше раз подяку-
вав усім учасникам. 

В. Ш. 

ТЕНІСОВІ Т У Р Н І Р И 

Тенісова ланка УСЦАК, в порозумінні з управою 
Союзівки, подає до відома дати цьогорічних тенісо-
вих.турнірів на оселі УНСоюзу: 

2, 3 і 4-го липня - УСЦАК-Схід 
6 і 7-го серпня — Подвійна гра 
2, 3, 4 і 5-го вересеня - Крайовий УСЦАК 
17 і 18-го вересня - Запрошсневий УНС 
8 і 9-го жовтня - КЛК ^Jі 

руках чикагського 
Катехизації. 

ПРАЦЯ В СККЕДРН 

Чикагська єпархія вже 
другий рік належить до Cxi– 
дньо-Католицької Конферс 
нції Епархіяльних Дирскто-
рів Релігійного Навчання. 
Це об'єднання закарпатсь-
ких, українських та мелхіт-
ських єпархій, яке видало 
англомовну катехитичну се-
рію „З Нами Бог". Чикагеь-
ке Бюро активно заангажо-
ване в кількох проектах цієї 
Конференції. СККЕРДН те-
пер опрацьовує програму 
для підготовки світських 
катехитів. Рівнож підготов-
лясться тепер короткий курс 
для середньошкільників про 
Ісусову молитву. Щороку 
СККЕДРН виготовляє ма-
теріяли для парохів у справі 
Катихитичної Неділі. У всіх 
цих проектах бере участь та 
кож чикагське Бюро Катехи 
зації. У травні 1983 року від-
будуться збори СККЕДРН, 
господарем яких буде чикаґ-
ська Епархія. 

ПРАЦЯ В ЕПАРХІЇ 

Діяльність епархіяльного 
Бюра Катехизації полягає 
головно в нав'язуванні кон-
тактів та у збиранні й розпо-
всюдженні матеріялів. Крім 
двох вищезгаданих установ 
Бюро Катехизації належить 
теж до Крайової Конферен-
ції Дісцсзальних Дирскто-
рів (NCDD), з якої черпає 
інформації про нові течії та 
програми релігійного нав-
чання. Від УКОРН та СКК-
ЕДРН Бюро одержує відпо-
відні катехитичні матеріяли 
та інформуватиме парохів і 
катехитів про ці матеріяли. 
Бюро мас на меті виготовн-
ти загальну листу існуючих 
катехитичних матеріялів.ви-
даних східні ми церквами 
(католицькими й православ-
ними), бо існує вже багато 
цінних речей, про які наші 
священики не одержували 
досі жадних інформацій. 

Плянується розбудувати 
такі збірки матеріялів (пер-
ше в Чикаго, а згодом і в Діт-
ройті), з яких могли б корис 
тати довколишні парафії у 
двох великих центрах насе-
лення чикаґської Епархії. 
Бюро Катехизаці ї має в 
пляні відновити „Учитель-
ській Вісник", що його ви-
дав УКОРН через півтора 
року, але в формі кварталь-
ника, в якому були б інфор-
мації та допоміжні матерія-
ли для катехитів і парохів. 

Щоб дальше помогти учи-
телям-катехитам, Бюро Ка-
техизації організує курс для 
світських катехитів в Чика-
го й околицях на весну 1983 
року. В інших осередках 
плянується робітні ( ворк-
шап ) для теперішніх і май-
бутніх учителів. Один такий 
вечір на меншу скалю вже 
відбувся у Дітройті в жовтні 
1982 року. Бюростаратимс-
ться бодай деякі виклади 
про катехитику видати на 
стрічках для розсипки по 
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менших парафіях. 
Дуже багато часу йде на 

підготовку й переведення 
Дияконського курсу. Чикаґ. 
ська Епархія започаткувала 
підготовку майбутніх дияко 
нів в жовтні 1982 року. Цією 
трирічною програмою, яка 
відбувається тижнево в при-
міщєннях Філії У країнсько-
го Католицького Універси-
тету в Чикаго займається та-
кож Бюро Катехизації. У 
першому семестрі виклада-
ли о. Петро Ґаладза (Літур-
гія) та о. Андрій Чировсь-
кйй (Догматика). Вписаних 
слухачів було 12(6 кандидат 
тів до дияконату, 4 кандида-
ти до священства та 2 над-
звичайні слухачі). Викладав 
теж гість з університету 
Нотр Дам о. проф. Роберт 
Тафт, Т.І. Недавно чикагсь-
ку єпархію запрошено всту-
пити до Крайової АСОЦІАЦІЇ 
Директорів Постійного Дия-
конату ( NAPDD ) 

Бюро Катехизації займає 
ться також і кількома проєк-
тами для молоді. Найпоміт 
ніший між ними—цс З'їзд 
„Українська Молодь Хрис-
тові", що відбудеться від 11-
го до 13-го листопада 1983 
року. За З'їзд, властиво , 
відповідає о. митрат Mapi– 
ян Бутринський, але подріб-
ними деталями займається 
Бюро Катехизації, яке тісно 
співпрацює з о. митратом 
Бутринським та з підготов-
чим комітетом під прово-
дом Олі Попіль. В 1983 році 
Бюро організує виїздні 
дводенні реколекції для ма-
туристів Школи Україно-
знавства в Чикаго. Можли-
во, що в майбутньому це 
пошириться І ДО ІНШИХ МІС-
цевостей. 

Щоб поширити СВІД0-
мість про проблеми Й МОЖ-
ливості катехитичного слу-
жіння та ^активізувати ми-
рян, Бюро Кахетизації від-
відує припарафіяльні това-
риства з інформативною 
програмою про сучасний 
стан кахетизації. Також під-
готовляється до друку пам-
флет п. з. ,,Кахетизація і Ви" 
для інформації вірних. Над 
цим працює паніматка Олс-
нка Ґаладза. Бюростарати-
мсться підхопити все цікаве, 
нове й корисне, що відбуває. 
ться у ділянках кахетизації 
та молодечого апостоляту в 
різних парафіях епархії та 
передавати інформації про 
вдалі програми інших гро-
мад. 

Ось, наприклад, у парафії 
свв. Володимира й Ольги в 
Чикаго запроваджено літур-
гію для дітей з особливим 
підходом для малят. За дея-
кий час коли ця програма ви 
кажеться успішною через 
кількамісячний період, Бю-
ро Кахетизації попросить 
отців душпастирів цієї пара 
фії поділитися своїм ДОСВІ-
дом з іншими парафіями. 
Таких цікавих і вдалих про-
грам є більше по наших па-
рафіях. Треба тільки фору-
му до розповсюдження ін-
формацій. вказівок і тому 
подібного, щоб інші парафії 
могли з них також користа-
ти. 

Поле до праці для Бюра 
Кахетизації дуже широке. Є 
багато плянів на майбутнє. 
Праця розвивається поволі 
через брак потрібних сил і 
фінансів, але при Божій до-
помозі ця праця принесе 
свої плоди. А з тих плодів 
корнстатимуть парохи, вір-
ні й вся українська громада. 

Шоста „А" кляса школи НЗПДМ 
в Гемтремку вшанувалсШ'. Шевченка 

і пожертвувала на „Веселку" 

Учні 6-ої А кляси школи НЗПДМ в Гемтремку. Сидять 
(зліва ): вчителька Ксеня Кучер, о. ігумен В. Панчук, 

ЧСВВ, директорка школи Сестра Хрнзостома, ЧСВВ . 

В дописі „Громадський 
вчинок школярів у Гемтрем 
ку („Свобода" 17-го березня 
ц.р.) редакція „Веселки" 
повідомила читачів про ак-
цію 6-ої „А" кляси українсь-
кої школи Непорочного За-
чаття в Гемтремку, Миш., 
яка з одного боку вшанува-
ла Тараса Шевченка видан-
ням і продажем власними 
силами й заходами відзна-
ки-жетону, з другого боку 
прибуток із розпродажу при-
значила на пресовий фонд 
„Веселки". 

Ця акція тривала цілий бе-
резень. Ось що пише про її 
виникнення, хід і успішне за-
кінчення учень Микола Лісо-
вський від цілої кляси: 

„Дорога „Веселко"! Цьо-
го року ми в особливий спо-
сіб відсвяткували Шевченко 
ві роковини. Ми ВИГОТОВИ-
ли відзнаку з „Кобзарем" у 
лавровому вінку, з датами 
народження і смерти Тараса 
Шевченка і з назвою нашої 
школи. Відзнаку продаємо 
по одному долярові. 

Наше завдання було вша-
нувати і пригадати всім на-
шого поета Т.Шевченка, а 
дохід із продажу дати на 
добру ціль. Наша акція нам 
удалася. Пересилаємо чек 
на 200 дол . на пресовий 
фонд „Веселки", сто ДОЛЯ-
рів ми дали на нашу школу, 
а решту призначили на укра-
їнську лектуру для нашої 
кляси. 

Нас небагато у відділі „А^ 
української к л я с и - тільки 
11 учнів. Дякуємо всім на-
шим спонзорам, які склада-
ли добровільні датки і всім, 
хто купив відзнаку. „Вссел-
ці" бажаємо дальших yeni– 
хів на друге 30-ліття у дуже 
корисній праці для нас, ді-
теЙ . 

Проект відзнаки вигото-
вила Таїса Когут, а про тех-
нічне виконання подбала 
Софійка Малнновська. 

Учні 6-ої А кляси Школи 
Непорочного Зачаття в Гем-
тремгу (Дітройт). 

Я, Микола Лісовський, 
пишу за всіх учнів нашої 
кляси: Ксеня Волощук, Таї-
са Когут, Софія Малиновсь-
ка, Андрій Шрубович, Мнко-
ла Лісовський, Олесь Федо-
рович, Олесь Обухівський, 
Роман Куропась, Марко 
Стефанюк, Ліда Юзич, Хри. 
стиян Мачай, учителька ук-
раїнської мови Ксеня Ку-
чер". (Всі власноручні підпи-
си). 

Редакція „Веселки" щиро 
дякує о. ігуменові В. Панчу-
кові, ЧСВВ, Сестрі директо-
рці Хризостомі, ЧСВВ, вчи-
тельці й опікунці кляси Kce– 
ні Кучер, ініціяторці цієїгро-
мадської акції й усім учням 
6-ої „А" кляси та ставить їх 
за приклад іншим школя-
рам і передплатникам-чита-
чам „Веселки". 

Редакція „Веселки" 

Конференція... 
і Продовження зі crop. 2) 

Орест Питляр з Ню Йор- вбачає певну 

Сиракюзи у поклоні Т. Шевченкові 
У березні кожного року 

українські громади по ціло-
му світі відзначають Шевче-
нкові роковини. Треба ли-
шень побажати, щоб оці від-
значення не були стереотип-
ні, механічні, але щоб заста-
вили людей призадуматись 
над словом поета- Проро-
ка та зробити відповідні вис 
новкн із послання нашого 
генія. 

Старанням УККА наша 
громада відзначила Шевчен 
кові роковини святочним ко 
нцертом у неділю, 13-го 
березня, в залі Українсько-
го Народного Дому. 

Мистецьку частину почав 
чоловічий хор „Сурма" під 
керівництвом мгр Марусі 
Качмар виконанням „Запо-
віту" та „Вітер віє, повіває" 
на слова Т.Шевченка. Свято 
чну доповідь про вагу і зна-
чення Шевченкового Слова 
прочитав мгр Микола Дуп-
ляк. Після доповіді слідува-
ли деклямації та виступи 

Дописи з життя громад, установ, організацій, 
інституцій чи осіб, включно з посмертними згадка-
ми-некрологами, мають бути не довші за три 
сторінки машинопису, писані через два інтервали на 
друкарській машинці і лише на одному боці листка 
паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також 
дотримуватися великих відступів поміж рядками і 
писати розбірливо (дехто розуміє цю вимогу як 
писання великими літерами, насправді літери мають 
бути малі, але великі проміжки поміж рядками, щоб 
було де поправити речення, якщо зайде потреба). 
Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів 
після описаної події. Редакція застерігає за собою 
право скорочувати дописи і правити мову. Просимо 
дописувачів подавати повні імена і прізвища у своїх 
матеріялах, не скорочуючи їх. У випадку англійських 
назв чи прізвищ слід подати їх і по-англійському і по-
українському. - Редакція. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

хорів. 
„Тарасову ніч"Т.Шевчен-

ка деклямував Даннлко Ши-
пилявий, учень Школи ім. 
Л.Українки. Студент Юрій 
Войтович при співучасті 
пластової молоді надзвичай-
но вдало продеклямував 
„Свою Україну любіть" Р. 
Завадовича. 

Потім виступав жіночий 
хор „Калина" під керівницт-
вом Олі Малій. У його вико-
нанні присутні почули наро-
дню пі сню „Ой, дівчина по 
гриби ходила" і „Тополю" 
на слова Т.Шевченка. Хор 
„Калина" працює при укра-
їнській православній церкві 
сз. Луки, і він вже вдруге вис-
тупав нині із Шевченківсь-
кою програмою, бож право-
славна парафія відзначає в 
нас роковини Тараса Шевче-
нка своєю окремою nporpa– 
мою. 

Після співу була декляма-
ція „Минають дні, минають 
ночі" Т.Шевченка, що гарно 
виконала Яруся Дупляк, уче-
ниця Школи ім. Л.Українки, 

Мистецьку програму кон-
церту закінчив хор „Сурма" 
виконавши пісні „Ой, заж-
діть літа" В. Любка та „Кри-
лець, крилець" муз. В.Матю-
ка і н а ц і о н а л ь н и й г н м н , 
який п і д х о п и л а публіка . 

Шевченківські святкуван-
ня у нашому місті заверши-
ла Школа Українознавства 
ім. Лесі Українки власним 
учнівським концертом у су-
боту, 26-го березня, у шкіль-
ній залі. 

М . Д . 

Marb le В1ЧШЖ4 

ку познайомив учасників 
симпозіюму з відгуками 
української преси - зокре-
ма щоденних газет „Діло" в 
Україні та „Свобода" в Аме 
риці - на повідомлення про 
нищівний голод в Україні. 
Він зробив висновок: - Хоч 
якась нація може бути поді-
лена державними кордона-
ми та ізольована приду-
шенням інформації проста-
новище тієї чи іншої части-
ни, то все ж таки всі її частн-
ни за деякий час дізнають-
ся правду про людовбивст-
во в одній із них і реагують, 
як органічна цілість. 

Доповняльні аспекти 

Другий день конференції у 
Монтреалі був заповнений 
доповідями”про нищівну 
політику Москви в галузях 
культури, церкви і соціяль-
но-політичної структури 
української нації. Професор 
Торонтонського уиіверситс-
ту В. Ісаїв вбачає в штуч-
ному голоді інструмент, 
з допомогою якого Моск-
ва зруйнувала органічну 
структуру української на-

ції та перетворила її в 
людську „сировину", при-
гожу для атомізованого 
„суспільства" в тоталітар-
ній системі правління. 

Проф. Т. Геврик з Пен-
сильванського університету 
показав головні прогалини 
в характері Києва, що їх 
створила компартія своїм 
„перебудовуванням" міста 
у т. зв . с т о л и ц ю У С С Р . 
Руйновано прадавні пам'ят-
ки української архітектури і 
Київ перетворювано у бю-
рократичний центр всеро-
сійського вигляду. Дослід-
ник церковної справи у 
совєторосійській імперії, 
проф. Карлтонського уні-
верситету д-р Богдан Бо-
цюрків, доповнив цю кар-

тяглість тієї 
політики, що її уформулю-
вали Ленін й ІНШІ керівник 
Кремля з метою підкорити 
Україну та включити її, як 
нівелізовану область у єди-
ну всеросійську великодер-
жаву з комуністичною снс-
темою правління. 

ДОПОВІДЬ ДВОХ ДОСЛІДНИ-
ків „голоду, як такого" (про-
фесорів університету Кон-
кордія, д-ра Ф. Чока і д-ра 
К. Джонассона) становила 
на ділі ключ до оцінки штуч-
ного голоду в Україні. Дос-
лідники розглядали голод 
двох видів, якщо йдеться 
про наслідки: геноцид і ет-
ноцид. На жаль, вони не 
застосували своїх теорстич-
них засновків до українсь-
кого явища, мовляв, вони 
цього питання ще не обмір-
ковували. 

Власні висновки 

А втім, конференція не 
завершилася підсумками з 
окремих досліджень і слу-
хачі мусіли зробити певні 
висновки самі. Так чи інак-
ше. загальне враження було 
ясне. Штучний голод в Ук-
раїни 1933 року був геноци-
дом і етноцидом (знищення 
культури нації), спрямова-
ним супроти основної суб-
станції української нації, а 
саме її селянства. Поряд з 
цим наступом на селянство 
був поведений нищівний 
наступ на культуротворчий 
прошарок України. їїсоціо-
політичну структуру та ду-
хово-організаційні устано-
ви. Висловлюючися СОВЄТ-
ським терміном, це був ДІЙ-
сно „плян до двору" — плян 
на знищення окремішньої 
української нації та nepe– 
творення її в атомізовану 
масу заляканих підданих 
Кремля. 

Ще слово про зовнішню 
інформацію : Монтрсаль-

тину знищення оглядом пїд- ська конференція ДОСЛІДНИ-
ривання і ліквідації Україн- ків штучного голоду в Ук-
ської Православної ABTO– 
кефальної Церкви. УАПЦ 
була висловом прагнення 
українців знайти свій шлях 
до Бога і становила остан-
ню мережу організованого 
українського суспільства. 

Д-р Н.Строката- Караван-
ська поділилася з учасни-
ками конференції своїми 
спостереженнями про го-
лод і штучно зменшену ДІЄ-
ту, як засіб соціяльної полі-
тики Кремля супроти Укра-
їни протягом минулих 60 
років. Професор-емерит 
Колюмбійського універси-
тету, д-р Ю. Шевельов, у 
своїй доповіді про „розви-
ток і падіння українізації" 
я к о ю с ь м і р о ю д о п о в н и в 
досліди і висновки проф. В. 
Ісаїва. Українізація не мала 
твердого грунту в населен-
ня, бо спиралася на вузьку 
базу інтелігентського про-
шарку, потопаючого в ру-

раїні 1932-1933 років відби-
лася широким відгомоном 
в англомовній та франко-
мовній пресі, в телевізії та 
радіомовленні , як ніколи 
досі. Виставка документів 
та знімок про голод в Укра-
їні, влаштована в МскҐіл-
ському університеті протя-
гом тижня, збудила зацікав-
лення студентів, професорів 
і працівників преси та елект-
рониих засобів масової ін-
формації. 

Висновок: українські цент-
рн в інших містах Канади, 
Америки й Великобританії 
та Франції повинні oprani– 
зувати подібні наукові кон-
ференції, бо цс. мабуть, най-
успішніший і найсерйоз-
ніший - шлях до розуму і 
сердець наших співгрома-
дян, щоб вони дізналися і не 
забули про голод, організо-
ваний Москвою в Україні 
1933 року, як найбільший 

Різне 

сифікованих містах. її штуч- геноцид і етноцид в історії 
но викликано і самовільно людства. 
ліквідовано, коли змінили-
ся потреби московського 
центру зокрема 1 закордон-
ній політиці Советського 
Союзу. 

Організатор симпозіюму 
проф. Р. Сербин зручно 
оформив тезу своєї доповіді 
про голод в Україні 1921 
року, як передвісника пля-
нової політики Москви суп-
роти українського селян-
ства й України взагалі. Він 

ЗБОРИ 

ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ, 
17-го КВІТНЯ 1983 р. 

Кліфтон, Н. Дж. Місячні збори 
Т-ва ім. T. Шевченка 64-ий 
Відд., від год. 1-3-ої по пол. в 
залі церкви Св. Марі! на 
Вашінґтон вул. у Кліфтоні. Н. 
Дж. Проситься чл. прибути і 
вирівняти залеглі вкладки. - За 
Управу їв. Бурний. 

СУБОТА, 
23-го КВІТНЯ 1983 р. 

Нюарк-Ірвінґтон, Н. Дж. Річні 
збори T-ва Запор. Січ 371-ий 
Відд., о год 6-ій веч. в залі 
Чорноморської Січі, 680 San-
ford Ave., Newark. NJ. Відбу-
деться звіт уряду і вибір нової 
Управи на 1983 р. - Стефанія 
Стеців, гол., Вол. Шпирка. заст. 
гол., Вол. Левицький, Кас. Ю. 
Баранюк, фін. секр. , 

П'ЯТНИЦЯ, 
29-го КВІТНЯ 1983 р. 

Чикаго, Ілп. Річні загальні збо-
ри 131-го Відд. УНС при ООЧСУ 
в Чюкаго, о год. 7-ій веч. в залі 
СУМ-у при 2345 В. Чикаго 
Авеню. Проситься чп. прибути. 
- Управа 

ДО ВИНАЙМУ на ФЛЬОРИДІ 
Люксусові апартаменти з од-
ною спальнею. Повністю умеб-
льовані. Телевізія, хоподження 
і огрівання. Поблизу всяких ак-
тивностей. Й бльоку від nepe– 
гонової траси для псів До ви-
найму на тижневій, місячній чи 
річній базі. Резервації прийма-

ють власиники 
Тарас і Христина Зослк. 

REX-CREST APTS.-MOTEL 
703 N.E. 7th Street 

Hallanda!e. Florida 33009 
(305) 456-3024 

tFUNERAL rMRECTOR.se 

Richard H. Burnadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
McNERNEY BURNADZ 

FUNERAL HOME 
371 Lakoview Avenue 

CUFTON. NJ. 
Phone: (201) 772-1880 

R.H. Burnadz - J.J. McNerney 
Funeral Directors 

Chapels available throughout 
the Metropolitan Area. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦАХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 6742568 


